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HARF VE HECE BİLGİSİ
Şiiri okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.
BİR YER DÜŞÜNÜYORUM
Bir yer düşünüyorum yemyeşil,
Haydi çocuklar, haydi,
Bilemem neresinde yurdun.
Salıncakları kurun!
Bir ev günlük güneşlik,
Başka dallarsa eğilmiş:
Çiçekler içinde memnun.
— Yemişlerimizden buyurun!
Bahçe kapısına varmadan daha,
Baygın kokusu ıhlamurun.
Gölgesinde bir sıra, der gibi:
— Oturun!

Rüzgâr esmez, konuşur:
— Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun.
Mesut olun, yaşayın,
Ana, baba, evlat, torun...
Ziya Osman SABA

1. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.
yurt

Mutlu

ıhlamur

Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan, memleket.

yemiş

lhlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir
gölge ağacı

mesut

Meyve

2. Aşağıdaki soruları “Bir Yer Düşünüyorum” adlı şiire göre yanıtlayınız.
a. Şair nasıl bir ev düşlüyor?
....................................................................................................................................................................................
b. Ihlamurun kokusu nereden duyulmaktadır?
....................................................................................................................................................................................
c. Şair çocukların ne yapmasını istiyor?
....................................................................................................................................................................................
d. Rüzgâr neler söylemektedir?
....................................................................................................................................................................................
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1. ÜNİTE

HARF VEXXHECE BİLGİSİ
Harf

Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her birine harf denir.
Dilimizde 29 harf vardır:
Büyük Harfler: A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Küçük Harfler: a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
Ünlü (Sesli) Harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Kalın Ünlüler: a, ı, o, u
İnce Ünlüler: e, i, ö, ü
Ünsüz (Sessiz) Harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t
Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
1. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.
Sözcük

Ünlüleri

Ünsüzleri

oyuncak

o, u, a

y, n, c, k

biberon
avize
zürafa
poğaça
2. Karışık verilmiş harflerle örnekteki gibi anlamlı sözcükler oluşturunuz.
isgli
utmu
ismit
8

nacdüz

silgi
................
................

uşomk
ğıaz

3. Sınıf Türkçe

................
................
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melak
ğuryam
pakı

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

svemim
ypraka
cipide

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

HARF VE HECE BİLGİSİ
3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazınız.
1. Alfabemizde 27 harf bulunmaktadır.
2. Alfabemizde 8 ünlü harf vardır.
3. “a, ı, o, u” alfabemizdeki ince ünlülerdir.
4. Alfabemizde 21 ünsüz (sessiz) harf vardır.
5. Alfabemizdeki 9. harf Ğ’dir.
6. “ç, f, h, k, p, s, ş, t” alfabemizdeki yumuşak ünsüzlerdir.
7. “Alfabe” sözcüğünde hem kalın hem ince ünlü vardır.
8. “Çadır” sözcüğünde sadece ince ünlü vardır.
9. “Öykü” sözcüğünde “masal” sözcüğünden daha fazla harf vardır.
10. Alfabemizin ilk harfi A’dır.

4. Boş bırakılan yerlere uygun harfleri yazarak anlamlı sözcükler oluşturunuz.
V
P

I

A

S

A

U
A

R

Ş

K

R

E

E

R

M

E

K

K

Ad Soyad:.....................................................................................................
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1. ÜNİTE

HARF VEXXHECE BİLGİSİ
Alfabetik (Abecesel) Sıralama

Harflerin sözlükte belirli bir sıraya göre dizilmesine alfabetik (abecesel) sıralama denir. Alfabetik sıralama yaparken önce ilk harfe dikkat edilir. İkinci harfi
aynı olan sözcüklerin üçüncü harfine dikkat edilir. Üçüncü harf de aynıysa diğer
harflere sırasıyla bakılır.
1. Aşağıdaki öğrencilerin isimlerini örnekteki gibi alfabetik sıraya koyunuz.
Alara

Adel

Asel

Arya

Kemal

2
........

1
........

4
........

3
........

........

Elif

Anıl

Buse

İlkay

Eren

........

........

........

........

........

Koray Kenan

........

Kadir

........

........

Şeyma İlknur Oğuz

........

........

........

2. Aşağıdaki sözcükleri alfabe sırasına göre örnekteki gibi numaralandırınız.
3 çark

1 çare

2 çaresiz


 gala
 galaksi
 gaga

 radyo
 radar
 radikal

 ünlü
 üstün
 ünsüz

 kaşık
 kapı
 kuzu

 salı
 saman
 sakla

 dilek
 direk
 dirlik

 dağ
 doğal
 dağlık
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HARF VE HECE BİLGİSİ
3. Sözlükte daha önce gelen harfin bulunduğu kirazları örnekteki gibi boyayınız.

N

G

M

L

Z

U

H

K

S

T

Ğ

J

Y

P

Ü

R

B

S

4. Aşağıda verilen harflerle örnekteki gibi alfabetik sıraya uygun sözcükler
yazınız.
A..........
şı

B...........

C..........

Ç..........

D..........

A..........
ta

B...........

C..........

Ç..........

D..........

A..........
y

B...........

C..........

Ç..........

D..........

E..........

F..........

G..........

H..........

I..........

E..........

F..........

G..........

H..........

I..........

E..........

F..........

G..........

H..........

I..........

İ..........

J..........

K..........

L..........

M..........

İ..........

J..........

K..........

L..........

M..........

İ..........

J..........

K..........

L..........

M..........

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

11

1. ÜNİTE

HARF VEXXHECE BİLGİSİ

5. Alfabetik sıraya göre doğru dizilmiş sözcüklerin başındaki sembolleri boyayınız.
Adana - Alanya - Adıyaman
Bolu - Bursa - Bilecik
Çanakkale - Çankırı - Çorum
Sinop - Sivas - Samsun
Edirne - Erzincan - Elazığ
Manisa - Muğla - Niğde
Hatay - Hakkari - İzmir
Konya - Niğde - Yozgat
Giresun - Rize - Ordu
6. Boş bırakılan yerlere alfabetik sıraya göre hangi harfler gelmelidir, yazınız.

1

D ...... F

2

F ...... Ğ

3

4

Ö ...... R

5

Ş ...... U

6

Ü ...... Y

8

P ...... S

9

V ...... Z

7

12

...... M ......
3. Sınıf Türkçe
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...... ......
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HARF VE HECE
XX BİLGİSİ
1. Aşağıdaki görselleri ifade eden
sözcüklerin hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?
A)

1

4. 1. söz
2. söylev
3. soy

B)

Numaralandırılmış sözcüklerin sözlük sıralaması hangisinde doğru
verilmiştir?
A) 1- 2 - 3

C)

B) 2 - 3 - 1

C) 3 - 2 - 1

5. hata ® hat ® hatıra
1
2
3

2.

Sözlük sıralamasını bozan sözcük
hangisidir?

• deri
• ders
• ..................

A) 1

Sözlük sıralamasına göre boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?
A) deniz B) deste

C) dere

6.

B) 2

C) 3

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

.........................
3. Akıl kişiye sermayedir.
▲ ■
●

geri

Sembollerle gösterilmiş sözcüklerden hangisi diğerlerine göre
sözlükte daha sonra yer alır?

Sözlük sıralamasına göre boş bırakılan yerlere hangi sözcük getirilemez?

A) ▲		

A) gezi

B) ■		

C) ●

B) gaz

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

C) gelincik
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22

6

16

1

11.

		

A) sap		

C) S u n a

A) sandal		
		

Yukarıdaki sözcükler sözlük sırasına göre dizildiğinde hangisi en
sonda yer alır?

B) S e m a

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
”
sözlükte “sandalye sözcüğünden
sonra gelir?

		

B) kep

C) top

12. Bana bir balon al baba
1
2
3

B) sandalet

C) sandık

kep
top

Harfleri alfabemizdeki sıraya göre
yukarıdaki kutucuklara yerleştirdiğimizde hangi sözcüğü buluruz?
A) S e n a

sap

Haydi durma
				

Cahit ZARİFOĞLU

Bu dizelerdeki numaralandırılmış
sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?

9. Aşağıdaki dizilerin hangisinde alfabetik sıralama gözetilmiştir?

A) 1

B) 2

C) 3

A) cilt - cisim - civciv
B) ıslak - ıhlamur - ışık
C) yakın - yalın - yaka

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde
iki ünlü harf yan yana gelmiştir?
A) dört		
		
14

B) saat

C) bağ
3. Sınıf Türkçe

13.

● ® ünlü harf
▲ ® ünsüz harf
Bu sembolizasyona göre “grup”
sözcüğü nasıl gösterilir?
A) ▲ ▲ ● ▲

			

B) ● ● ▲ ●

C) ▲ ● ▲ ●

n

ş
-

HARF VE HECE BİLGİSİ
Hece
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliğine hece denir.
1. Aşağıdaki varlıklardan hece sayısı fazla olanı işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki hecelerle başlayan sözcükler türetiniz. Türettiğiniz sözcüklerin kaç
heceden oluştuğunu yanlarına yazınız.
cum.................

ma.................

a.....................

top.................
il......................

bi.....................

muh.................

3. Tek heceli sözcüklerin numaralarını pembe, iki heceli sözcüklerin numaralarını
mavi kutuya yazınız.
1

fert

2

ağaç

3

dört

6

yurt

4

şubat

7

mart

5

birey

8

muhtar

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1. ÜNİTE

HARF VEXXHECE BİLGİSİ

4. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız.
Sözcük

Ünlü Harf Sayısı

Hecelerine Ayrılışı

Hece Sayısı

bilgisayar

4

bil-gi-sa-yar

4

kaplumbağa
portakal
derslik
televizyon
problem
mandalina
Trabzon
vatandaş
elektronik
yurt
5. Aşağıdaki sözcüklerden hecelerine yanlış ayrılanları işaretleyiniz.

16

mer-div-en

ay-ı

ko-lon-ya

de-ğir-men

sa-at-çi

kur-bağ-a

ağ-aç-lık

yoğ-urt

ar-ka-daş

mar-an-goz

a-ra-lık

vi-ta-min

as-la-nağ-zı

soğ-an

tur-un-cu

pa-zar-te-si

t-ra-fik

kel-e-bek

e-lekt-rik

kont-rol

müh-en-dis

3. Sınıf Türkçe

HARF VE HECE BİLGİSİ
6. Aşağıdaki sözcüklerde verilmeyen heceleri yazınız.
ki - ................. - lık

de - ................. - o - tu

................. - ze - te

zü - ra - .................

................. - lük - çü

da - ki - .................

çar - ................. - ba

çi - ................. - la - ta

sa - ................. - ye

................. - san - sör

he - li - ................. - ter

a - ğus - .................

ilk - ................. - har

ka - ................. - tı - raş

................. - za - ne

7. Aşağıda heceleri karışık olarak verilen sözcükleri bulup yazınız.
ya

pat

pa

...............................................
pa

ıs

nak

...............................................
lık

sağ

lı

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

ce

be

rik

li

........................................................
şı

kar

ma

laş

........................................................
tik

ma

ma

te

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

na

ba

kar

har

........................................................
lık

ta

la

sa

........................................................
nek

ye

li

te

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

8. Aşağıdaki sözcüklerden dört harfli hecesi olanları işaretleyiniz.
Türkçe

Fransa

kabak

banka

dertli

kraliçe

Trakya

trafik

Trabzon

koltuk

uçurtma

borçlu

kristal

traktör

kredi

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1. ÜNİTE

HARF VEXXHECE BİLGİSİ
Cümle Düzeyinde Hece

1. Aşağıdaki metinde numaralanmış cümleleri hecelerine ayırarak yazınız.
Sevgili Günlük,
(1) Annem ile bugün tüm aileye
sürpriz hazırladık. (2) Bugün ilk
kez pizza yaptık. (3) Hamuru
annem tarif etti. (4) Ben yoğurdum. (5) Hamur yoğurmak çok
eğlenceliydi.

(6) Biraz etrafı kirlettim galiba.
(7) Annem hiç taşırmadan yoğuruyor. (8) Zamanla ben de
öğrenirmişim.
Günlük Güneşlik Hikâyeler
Celal AKBAŞ

1. ..............................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................................................................
2. Aşağıdaki cümlelerin hece sayılarını yanlarına yazınız.

18

Zaman, en iyi ilaçtır.

Güzel günler için çalış.

Yıldızlar karanlıkta görünür.

Yarını bugün düşün.

İyi şeyler birdenbire olurmuş.

Sen başarırsın.

Hayatın olduğu her yerde umut vardır.

Birlikte başarırız.

Rüzgâr dalları eğer.

Uçurtma umut taşır.

3. Sınıf Türkçe

HARF VE HECE BİLGİSİ
Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler
Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerine ayrılarak bölünür. Satır sonuna kısa
çizgi konulur. Kalan hece bir alt satıra yazılır. Sözcük, satır sonunda ve satır
başında tek harfli hece kalacak şekilde bölünmez.
....................... o-

................... oto-

............ otomo-

tomobil ..........

mobil ...............

bil ....................

Yanlış

Doğru

Doğru

Özel adlara gelen ekleri ayırmak için kullanılan kesme işareti satır sonuna gelirse satır sonunda kısa çizgi kullanılmaz.
........ Ankara’-

......... Ankara-

......... Ankara’

dan ....................

dan ....................

dan ....................

Yanlış

Yanlış

Doğru

1. Satır sonunda doğru bölünen sözcüklere “D”, yanlış bölünen sözcüklere “Y”
yazınız.
........................... el-

............................ a-

....................... pat-

diven .....................

yakkabı ................

ates ........................

................ portak-

...................... İzmir’

................ kahval-

al ..............................

den ..........................

tı ..............................

............... İstanbul’

................... öğret-

............................ e-

a ..............................

men .........................

ğitim ......................

............................. il-

........................ Ça-

.................. Bursa’-

kokul .....................

nakkale ................

ya ............................

.................. hanım-

................. kurabi-

........................ oy-

eli ............................

ye .............................

uncak ....................

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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2. Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi satır sonunda uygun hecede bölerek yazınız.
araba
bayrak
uçurtma
............................. araba .................................
Türkçe

trafik

iyilik

aile

önemli

tartmak

3. Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi satır sonunda farklı hecelerinden bölerek
yazınız.
hediye

............................. he-

.........................hedi-

diye ..........................

ye ..............................

öğrenci

dondurma

Konya’dan

ihtiyar

20
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Bölüm Değerlendirme

2

TEST

HARF VE HECE
XX BİLGİSİ
5.

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
“şi” hecesi ile başlamamaktadır?
A) şiir

B) şirket

C) şifa

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha
fazladır?
A) iki

B) üç

Buna göre ilk sırada hangi balon
olur?
A)

B)

C)

C) dört

3. Aşağıda görselleri verilen varlıkların hangisinin adında daha fazla ünlü harf vardır?
A)

Balonlar, renklerinin hecelerine
göre kısadan uzuna doğru sıralanacaktır.

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
farklı bir hece ile başlamaktadır?
A) çanak		
		

B)

B) çanta

C) çamaşır

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
hecelerine yanlış ayrılmıştır?

C)

A) ha-nım-e-li
B) ka-ran-fil
C) sar-dun-ya

4. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin
adında sadece kalın ünlü vardır?
A)

B)

C)

8. Aşağıda görselleri verilen sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?

A)

B)

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

C)
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9. Hepsinde bir türkü bir ses
Buğday, dut, kiraz, patates
1		
2
3

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) ma - te - ma - tik

Hadi bana bir kavun kes

B) kar - a - kol

Toprak ikinci annemiz

C) Türk - i - ye

Numaralandırılmış sözcüklerden
hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?
A) 1

B) 2

13.

C) 3

Nil

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha
fazladır?
A) Anadolu
		

Aşağıdaki kitaplardan adının hece
sayısı en az olanı
okuyacağım.

Buna göre Nil, hangi kitabı okur?
A)

B)

B) Ankara

C) Avrupa

11.

C)

Yukarıda görseli verilen sözcüğün heceleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Dört hecelidir.
B) Son hece üç harften oluşmaktadır.
C) Her hece bir ünlü, bir ünsüz
harften oluşmaktadır.
22
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14.

e

l
b a et

A) bale

Bu kutudaki harfleri
kullanarak
hangi sözcüğü
elde edemeyiz?
B) tane

C) talebe

i

k
ü
?

SİL
E
N
İ
R
HARF VE HECE BİLGİSİ
Y EN ORU LA TEST 3
S
1. Aşağıdaki tabloda Antik Mısır alfabesi ve bu alfabedeki sembollerin Türkçe
karşılıkları verilmiştir.

A

F

G
L

P

Q

R
V

J

I
N

N
S

W

E

D

H

H
M

K

U

C

B

B

T

T
Y

X

O

Z

Antik Mısır alfabesi ile yazılanlardan hangisi hem hece hem sözcüktür?
A)

C)

B)

2. Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerden hece sayısı iki olanlar maviye, üç
olanlar sarıya boyanacaktır.
final

son

tiyatro

kamera

kitap

kitaplık

beş

domates

beyaz

Buna göre tablonun görünümü hangisi gibi olur?
A)

B)

C)

3. Sınıf Türkçe
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3. Görme engelli bireylerin okuma ve yazma için kullandığı, kabartmalı yazılardan oluşan Braille alfabesi kendisi de görme engelli olan L. Braille (Breyl)
tarafından icat edilmiştir. Bu alfabede kelimeler soldan sağa okunur.
BRAILLE ALFABESİ

a

b

c

ç

d

e

f

g

ğ

h

ı

i

j

k

l

m

n

o

ö

p

q

r

s

ş

t

u

ü

v

w

x

y

z

Buna göre Braille alfabesiyle

şeklinde yazılan sözcük hangisi-

dir?
A) Ata			

B) Ama			

C) Asa

4. Yandaki tabloda her sütundaki harfler aşağıdan yukarıya doğru alfabedeki sıra göz önünde bulundurularak dizilmiştir. Sütunun en altındaki harfler kendinden sonraki harflerle yer değiştirdiğinde dizimin orta
kısmında AİLE sözcüğü oluşmuştur.

C

K

N

G

A

İ

L

E

B

J

M

F

Bu harf atlama düzenine göre KUŞ sözcüğü hangi tabloda gizlenmiştir?
A)
		 B)
C)
L
Ü
T
A
B
C
M V
U
M
24
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J

T

S

L

Ü

T

SÖZCÜK BİLGİSİ

2

2

SÖZ VARLIĞI
Metni okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.

FARKLI BİR HEDİYE
Uzak ülkelerin birinde bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun istediği her şey
hemen alınırmış. Bu yüzden eşyalarının değerini bilmiyor, hepsini kırıyor, kaybediyormuş. Bu duruma anne ve babası çok üzülmeye başlamış.
Çocuk, doğum günü yaklaşınca anne babasına istediklerinin listesini önceden vermiş. Listede neler yokmuş ki? Listeyi gören anne ve babanın aklına bir
fikir gelmiş ve ona çok değerli bir hediye almaya karar vermişler.
Çocuk, doğum günü sabahı gelince yeni oyuncakları geleceği için büyük
bir heyecanla uyanmış, eski oyuncaklarını bir kenara fırlatmış. Çok geçmeden
anne ve babası odaya bir kutuyla gelmiş. Kutuyu gören çocuk çok sevinmiş
ve hemen kutusunu açmış. Ama o da ne? Kutunun içinden sadece kumbara
çıkmış. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan çocuğun annesi:
 Bugüne kadar istediğin her şeyi sırf sen mutlu ol diye aldık. Ancak al—
dıklarımızın değerini bilmediğini fark ettik. Paranın ne kadar zor kazanıldığını
anlaman ve eşyalarının kıymetini bilmen için sana bir kumbara aldık. İçine de
bize verdiğin listeyi koyduk. Bu sayede sana verdiğimiz harçlıkla para biriktirebilir ve listedekileri alabilirsin.
Masal Uçağı
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

25

2. ÜNİTE

SÖZ
XXVARLIĞI
Metin Değerlendirme Çalışmaları

1. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri “Farklı Bir Hediye” adlı metinden bulunuz.
: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakları.
: Bir sayının karşılığı, kıymet.
: Yerine getirilmesi istenen şey.
: Birini sevindirmek için verilen şey.
”
2. Aşağıdaki soruları “Farklı Bir Hediye adlı metne göre yanıtlayınız.
a.

b.
Çocuk nerede yaşıyormuş?
........................................................................

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

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

c.

e.

26

Çocuk eski oyuncaklarını ne
zaman, niçin bir kenara atmış?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Anne ve babası çocuğa niçin
böyle bir hediye almış?

Çocuk neden oyuncaklarının
değerini bilmiyormuş?
........................................................................

d.

Doğum günü hediyesi olarak
çocuğa ne alınmış?
........................................................................
........................................................................

f.

Bu metnin vermek istediği mesaj nedir?

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

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

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

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

3. Sınıf Türkçe

SÖZ VARLIĞI
Sözcük
Anlamlı ses veya ses birliğine sözcük denir. Sözcükler, cümledeki kullanımına
göre farklı anlamlar kazanabilir.
Bir sözcüğün birden çok anlamı karşılamasına sözcükte çok anlamlılık denir.
Örnek:
bakmak
Arkadaşlarımla fotoğraflara baktık.

Dört çocuklu bir aileye bakıyor.

Çocuğum, siz dersinize bakın.

Bakışı bir şey üzerine
çevirmek

Beslemek, geçindirmek

Uğraşmak, meşgul
olmak

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen renkli sözcüklerin anlamları doğru verilmişse D,
yanlış verilmişse Y kutusunu işaretleyiniz.
Cümle
a.

Bu işi kabul etmeyeceğini
anlamıştım.

b. Ablam İzmir’de okuyor.

Anlamı

D

Y

Sorup, öğrenmek
Öğrenim görmek

c. Yeni evimiz güneş görüyor. Ziyaret etmek
d.

Bozulan saatimi saatçi
yaptı.

e. Denize taş attık.

Tamir etmek
Geri bırakmak, ertelemek

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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SÖZXXVARLIĞI
dijital

kasa

doğa

birikim

imece

ödünç

şifre

uygar

harçlık

Aşağıda tanımlanan sözcükleri yukarıdaki sözcüklerden seçerek cümlelerin sonuna yazınız.
1

Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen, canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat. (..............................)

2

Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. (..............................)

3

Sayısal verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren. (.............................)

4

Biriktirilen mal veya para. (..............................)

5

Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan,
medeni. (..............................)

6

Ufak tefek gereksinimler için harcanacak para. (..............................)

7

İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen şey.
(..............................)

8

Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod. (..............................)

9

Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit
şartlarda emek birliği ile gerçekleştirilmesi. (..............................)

28
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XX
1. “Düşmek” sözcüğünü hangi öğrenci
“yağmak” anlamında kullanmıştır?

4

4. • Kitabım kayboldu, onu arıyorum.
• Eski günlerimi arıyorum.

A)

• Ayşe’yi aradık, şimdi geliyor.

Şimdi dağlara kar düşmüştür.

Yukarıdaki cümlelerde “aramak”
sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

B)
Ali koşarken düştü.

A) 1

B) 2

C) 3

C)
Ekmeğin fiyatı düştü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“doğmak” sözcüğü diğerlerinden
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Güneş, doğudan doğar.
B) Kardeşim üç yıl önce doğdu.

2. “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taneleri ufak” anlamıyla kullanılmıştır?

C) Komşunun oğlu doğmuş.

A) Bugün evde ince temizlik var.
B) Bizim sahilde kumlar incedir.
C) Öğretmenimiz ince bir bayandır.

3. ▲ Elimdekileri bırakıp içeri geçtim.
■ Hastalık bana kardeşimden geçti.
● Başımıza güneş geçecek.
“Geçmek” sözcüğü yukarıdakilerin
hangisinde “bulaşmak” anlamında
kullanılmıştır?
A) ▲

B) ■

C) ●

6.

Yaz tatilinde Ege’ye gitmeyi düşünüyorum.

Derya
Derya’nın cümlesindeki altı çizili
sözcük yerine hangisi getirilebilir?
A) hissediyorum
B) planlıyorum
C) korkuyorum

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Aşağıdaki ikili eşleştirmeler arasında bir ilişki vardır. Farklı ilişkinin
olduğu seçeneği işaretleyiniz.
(7-8-9-10-11-12-13 ve 14. soruları yukarıdaki ifadeye göre cevaplayınız.)

11. A) doktor - hastane
B) öğretmen - okul
C) tilki - orman
12. A) yoğurt - ayran
B) meyve - çilek
C) un - ekmek

7. A) susmak - konuşmak
B) almak - vermek
C) dinlemek - duymak

13. A)
B)

-

8. A) lale - çiçek
B) çatal - kaşık
C) brokoli - sebze

9. A) köpek - it
B) koyun - kuzu

C)
-

14. A)
-

C) eşek - sıpa
B)
10. A) parmak - yüzük
B) baş - bere
C) ayak - çorap
30
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SÖZ VARLIĞI
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.
Örnek: anı - hatıra , öykü - hikâye , siyah - kara ...
1.

Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlılarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
sözcük

fayda

sıhhat

yurt

cümle

kelime

şen

zaman

beyaz

tane

vatan

mutlu

yarar

ak

vakit

uzak

adet

tümce

ırak

sağlık

elbise

kıyafet

hız

sürat

2. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını örnekteki gibi karşılarına yazınız.
duru

berrak
.....................

merasim

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

talebe

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

beyaz

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

sonbahar

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

istikbal

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

yaşlı

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

vilayet

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

mısra

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

vazife

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

ikaz

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

güç

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

hediye

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

cevap

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

akıbet

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

kolay

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

sene

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

rüzgâr

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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3. Esra, kütüphanede kitap okumak istemektedir. Fakat kapı kilitlidir. Kilidi üzerinde eş anlamlı sözcüklerin yazılı olduğu anahtarlar açmaktadır. Buna göre
Esra, hangi anahtarları kullanabilir, işaretleyip boyayınız.
deniz

uzun

okul

okyanus

kısa

mektep

AN

TAR

AH

Esra
kalem
silgi
giysi
elbise

ozan
şair

hürmet
saygı

resim
fotoğraf
hekim
doktor

4. Keloğlan, tamamen eş anlamlı sözcüklerin olduğu yoldan gittiğinde hangi
şehre ulaşır?

32
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temiz - kirli - pak

İzmir

cimri - pinti - varyemez

Çanakkale

güz - sonbahar - yaz

Bursa

siyah - beyaz - ak

Denizli

SÖZ VARLIĞI
5. Aynı gruptaki sözcüklerden eş anlamlı olanları örnekteki gibi işaretleyiniz.
7 siyah

basit

öğrenci

kelime

zor

öğretmen

sözcük

kolay

talebe

cümle

çevre

konuk

soru

düş

tabiat

ev

cevap

rüya

doğa

misafir

yanıt

gerçek

yel

nazik

kılavuz

at

fırtına

kibar

yolcu

beygir

rüzgâr

kaba

rehber

tay

beyaz
7 kara

6. Aşağıdaki görselleri ifade eden eş anlamlı sözcükleri örnekteki gibi yazınız.
kırmızı

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

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

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

al

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
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7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri tekrar yazınız.
•

Bu millet çok zorluklar çekmiş.
....................................................................................................................................................................................

•

Aldığım hikâyeyi bir solukta okudum.
....................................................................................................................................................................................

•

Biz bu kente geçen yıl taşındık.
....................................................................................................................................................................................

•

Macera dolu bir yolculuk bizi bekliyor.
....................................................................................................................................................................................

•

Benim al renkli bayrağım çok değerlidir.
....................................................................................................................................................................................

•

Cankurtaran, caddede hızla ilerliyordu.
....................................................................................................................................................................................

8. Aşağıdaki cümlelerde kırmızı yazılan sözcüklerin eş anlamlılarını bularak bulmacaya yazınız.
8

1. Bu çalışmada en önemli vazife bana düştü.
2. Dedem her zaman bize öğüt verirdi.

1

3 Bugünkü sınav çok kolaydı.

5

4. Makinenin ikaz lambası yandı.
5. Bizim köye yeni bir ad verdiler.
6. İnsanlar barış içinde yaşamalıdırlar.
7. Yaşam hızla akıp gidiyor.

2
7
3
6

8. Beni görünce çok mutlu oldu.
4
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XX
1.

3
güzel
çirkin

2
sebep
neden

5

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sözcükler arasında
farklı bir anlam ilişkisi vardır?

1
kitap
defter

A) uzun - kısa

Sertaç, eş anlamlı sözcüklerin bulunduğu vagona binmek istemektedir.

B) gece - gündüz
C) özen - itina

Buna göre Sertaç, kaç numaralı
vagona biner?
A) 1

B) 2

C) 3

2. Aşağıdakilerin hangisinde üç sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi
vardır?

3.

1.
sözcük

2.
sözcük

3.
sözcük

A)

ün

nam

şöhret

B)

ılık

soğuk

sıcak

C)

genç

yaşlı

ihtiyar

1

2

3

Numaralandırılmış balonlardan
hangisinin renginin eş anlamlısı
(anlamdaşı) vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

5. Borcun yoksa kefil, vaktin çoksa
şahit ol.
Altı çizili sözcüğün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) süre

B) zaman C) saat

6. Yaşam, eş anlamlı sözcükleri aşağıdaki gibi eşleştirmiştir.
1

doğal

K

yapay

2

yetenek

L

ırak

3

uzak

M kabiliyet

Buna göre Yaşam’ın yaptığı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1- K		

B) 2 - M
C) 3 - L

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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7. Aşağıdaki bulmacada eş anlamlısı
olan sözcüklerin soldan sağa doğru üzerini çiziniz. Kalan harfleri şifre kutusuna yazınız.
Buna göre şifredeki sözcüğün eş
anlamlısı hangisidir?
Bulmacanın yönü: Soldan sağa →
Y

A

Ş

L

I

O

K

L

İ

S

A

N

O

L

A

Y

U

L

G

A

Y

9.

öykü

vakit

zaman

durum

hâl

hikâye

Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlılarıyla eşleştirilmiş hâli hangisinde doğru verilmiştir?

A)

E

Şifre :

C)

A) Kılavuz		
		

B)

B) Mektep

C) Muallim

10. - uçak
- kirli
- tayyare - temiz
- erken
- geç
8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi
vardır?
A)

basit - zor
C)

36

B)

şart - koşul

duru - berrak
3. Sınıf Türkçe

- fikir
- düşünce

- akıbet
- son

- dost
- düşman

Yukarıdaki tabloda eş anlamlı sözcüklerin olduğu kutular boyandığında tablonun görünümü nasıl olur?
A)

B)
C)

-

-

SÖZ VARLIĞI
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
Örnek: ıslak - kuru , uzak - yakın , güzel - çirkin ...
UYARI:
Zıt anlam ile olumsuz anlam karıştırılmamalıdır.
Örnek: “Gelmek” sözcüğünün zıttı “gitmek”, olumsuzu ise “gelmemek”tir.

1. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
siyah

kötümser

fakir

bayat

iyimser

soğuk

taze

küçük

zayıf

beyaz

uzun

genç

sıcak

geri

büyük

kısa

ileri

şişman

yaşlı

zengin

2. Aşağıdaki verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
gece

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

gülmek

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

boş

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

cimri

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

acı

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

açık

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

hafif

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

geniş

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

ilk

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

tembel

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

kalın

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

iyi

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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3. Aşağıdaki görsellere göre örnekteki gibi zıt anlamlı sözcükler yazınız.

uzun

kısa

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden zıt anlamlı olanları işaretleyiniz.

38

derin

sığ

siyah

kara

ödül

ceza

eksik

noksan

tavan

taban

hayal

gerçek

doğu

batı

tenha

kalabalık

uzak

ırak

nazik

kaba

ıslak

yaş

galip

mağlup

kolay

basit

cimri

cömert

harp

savaş

usta

acemi

yoksul

fakir

artı

eksi

3. Sınıf Türkçe

SÖZ VARLIĞI
5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zıt anlamlı sözcükleri bularak cümleleri örnekteki gibi tekrar yazınız.
Sabah geç geldim.

İhtiyar yukarı çıktı.

Akşam erken gittim.

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

Tembel erkekler cevapladı.

Kışın gecesi soğuktur.

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

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

Barış erken başladı.

Ödülü kolay aldı.

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

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

Çok acı zararlıdır.

Uzaktakileri hızlı çekti.

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

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

İlk gelen akıllı güldü.

Alt taban alçaktı.

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

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

6. Aşağıdaki tabloları verilen sözcüklerden yararlanarak tamamlayınız.
Sözcük

Eş Anlamı Zıt Anlamı

Sözcük

kara

Eş Anlamı Zıt Anlamı
tutsak

faydalı

temiz
kuru
sulh

yaşlı
soru

basit

sebep
nazik

yavaş
zengin

neşeli

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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7. Aşağıdaki cümlelerde geçen zıt (karşıt) anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.

1

1. Evde ekmek var ama süt yok.
2. Aşağı yukarı beş yıldır burada oturuyoruz.
3. Kitaptaki soruların bazıları zor, bazıları kolaydı.
4. Bu işlerden biz de az çok anlıyoruz.
5. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var.
8. Zıt anlamlı sözcüklerin bir arada bulunduğu cümlelerin başına (+) işareti koyunuz.
( ) 1. Dağ, dağ üstünde olur; ev, ev üstünde olmaz.
( ) 2. Zararın neresinden dönülürse kârdır.
( ) 3. Su uyur, düşman uyumaz.

2

( ) 4. Her gidişin bir gelişi var.
( ) 5. Bilen ile bilmeyen bir olmaz.
9. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bulmacada bularak örnekteki gibi işaretleyiniz.

SON

DOĞRU

ZOR

40

K

U

Z

E

Y

G

A

Z

O

R

T

A

K

İ

L

K

L

K

M

N

B

A

T

I

A

Ğ

I

R

O

R

T

A

Y

İ

G

Ü

N

E

Y

R

İ

S

Y

A

N

L

I

Ş

3. Sınıf Türkçe

DOĞU

HAFİF

ÜST

3

-

TEST

SÖZ VARLIĞI
XX
1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan
altı çizili sözcüklerden hangisinin
zıt anlamlısı yanlış verilmiştir?

4. “Aydınlık - karanlık” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisinde
vardır?

A) Cem, çok hızlı koşuyor.
		
(yavaş)

A) tembel - çalışkan

B) Yeni bir eve taşınıyoruz.
(eski)

C) konuk - misafir

C) İlk soru çok kolaymış.
(birinci)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zıt anlamlı sözcükler bir arada
kullanılmıştır?
A) Az çok bu işlerden anlıyorum.
B) Çoluk çocuk herkes piknikteydi.
C) Yalan yanlış sözlere inanmayın.

B) büyük - iri

5.

Zıt anlamlı sözcüklere örnek
verir misiniz?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
öğretmenin sorusunu doğru yanıtlamıştır?
A)

akıl - B)
fikir
C)

3. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi
vardır?

6

güçlü kuvvetli
açık kapalı

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

A) düş - gerçek

A) Büyük balık, küçük balığı yutar.

B) pis - kirli

B) Ayağını yorganına göre uzat.

C) parlak - mat

C) Damlaya damlaya göl olur.

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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7. Çocuğun elinde kalın bir sopa vardı.

10.
başlangıç, yumuşak, cesur,
sert, korkak

Altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede vardır?
A) Teyzemler alt kata taşındı.

Tahtadaki sözcükler zıt anlamlıları ile eşleştirildiğinde hangisi
açıkta kalır?

B) Bu hafta ince bir kitap okuduk.
C) Sahilde iri taşlar vardı.

A) başlangıç
		

B) yumuşak
C) cesur

11.
Y

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yanlış verilmiştir?

Z

D

A) yoksul - zengin
B) özgür - tutsak
C) seyrek - gevşek

A

S

A

Ğ

O

R

T

N

E

A
K

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki
sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) sol		
		

B) kış

C) ince

9. Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) güçlü		
		
42

B) usta

C) zor
3. Sınıf Türkçe

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hem eş anlamlısı hem zıt anlamlısı vardır?
A) ihtiyar		
		

C) sebep

B) bardak

SÖZ VARLIĞI
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
nir.

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler deyüz

Örnek:

i

i
-

-

(bir sayı)

(surat)

(yüzmek)

UYARI:
Düzeltme işareti (^) kullanılan sözcüklerde eş seslilik ilişkisi yoktur.
Örnek: hala: Babanın kız kardeşi.
	   hâlâ: Şimdiye kadar, hâlen, henüz.
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli (sesteş) sözcüklerin altını çiziniz.
1

Kaz, bir kümes hayvanıdır.

5

Ay, çok güzel görünüyor.

2

Ayakkabının bağı çözüldü.

6

Dün güzel bir düş gördüm.

3

Ninemin dizi ağrıyor.

7

Mart ayında dolu yağıyor.

4

Ayşe için toka aldı.

8

Yoğurdun üzeri kaymak tuttu.

2. Farklı görsellerle eşleştirilen eş sesli sözcükleri kullanarak, görsele uygun
olacak şekilde, farklı anlamda cümleler kurunuz.
DAL

KUPA

GÜL

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

ÇAY
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3. Aşağıda anlamları verilen eş sesli sözcükleri örnekteki gibi yazınız.

1

1. Bir organ adı
a)
2. Yabancı

el
......................................

1. Ağız boşluğunda bir tat alma organı
b)
2. Lisan

c)

1. Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık
sembolü olarak giyilen en süslü başlık
2. Futbolda topun sahanın dışına çıkması

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

2

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

1. Kırmızı
ç)

d)

2. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak
bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
1. Köpek, kurt gibi hayvanların uzun, iniltili
ses çıkarması.
2. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

e)

3
......................................

1. Bir yere ulaşmak için üzerinde durduğumuz yer
2. Çekip koparmak

44

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

3. Sınıf Türkçe

......................................
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XX
1. Yaz tatili için sabırsızlanıyorum.
1

2			

3

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
hem zıt anlamlı hem eş seslidir?
A) saç

Numaralandırılmış sözcüklerden
hangisi eş seslidir?
A) 1

B) 2

C) 3

B) dolu

5.

• ön

• arka

• sağ

• sol

C) ocak

son
düş

2.

7

kara

Sesteş olmayan sözcüğün bulunduğu yaprağı kopardığımızda yoncanın görüntüsü nasıl olur?
Öğretmenin tahtaya yazdığı sözcüklerden kaçı eş seslidir?
A) 2

B) 3

N

R

E

I
S

C)

I

B
Y

U

Y

A

Z

O

Y

Bulmacadaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A) arı

B) yaz

B)

C) 4

3.
A

A)

6. Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi vardır?
A)

B)

C)

C) buz

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Türkçesini Kullanalım

Dilimize yabancı dillerden alınmış ancak dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin
Türkçelerini kullanmalıyız. Bu tür sözcükleri konuşmalarımızda kullanmak anlamsal
bozukluklara sebep olur.
1. Tabloda verilen yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.
7

3

7

3

show

tasarım

jenerasyon

küresel

analiz

tarz

star

eş

e-mail

gösteri

partner

nesil

dizayn

e-posta

printer

yıldız

stil

çözümleme

global

yazıcı

2. Aşağıdaki kişilerin kullandığı yabancı dillerden alınmış sözcüklerin altını çiziniz.
Ahmet amcam parttime bir işe girmiş.

Bankanın gönderdiği linke tıklayınız.

Sunumumuz on iki
slayttan oluşuyor.

Bastondaki orijinal
desenler çok güzel
olmuş.

Marjinal
açığız.

Garsondan adisyonu isteyelim.

fikirlere

Projemiz start aldı.

46
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Bu kolye imitasyona benziyor.

SÖZ VARLIĞI
Tek Başına Anlamı Olmayan Sözcükler
Dilimizde tek başınayken anlamı olmayan, sadece cümle içindeyken anlam
kazanan bazı sözcükler vardır.
Örnek: ama, fakat, ancak, ve, veya, ile, gibi, için, kadar ...
◆ Okula gitmek için hazırlanıyorum. (amaç anlamı)
◆ Yorulduğum için dinleniyorum. (sebep anlamı)
◆ Doktor için çok iyi diyorlar. (hakkında)
◆ Benim için sağlık önemli. (görecelik)
1. Baloncunun elindeki balonların hangilerinde tek başınayken anlamı olmayan sözcükler vardır, işaretleyiniz.
geç

gibi
ama

mı

a) Hava buz .................... soğuk.

kılavuz

ise
zor

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler getiriniz.

kilo

gül

sen

b) Manavdan domates ....................
salatalık alalım.
c) Uykum kaçtığı ................. geç uyudum.
d) İzmir’e uçak ................. gittik.
e) Koştum ................. otobüse yetişemedim.
f) Çamaşırları yıkadın .................?
g) Okula kimin ................. gittin?

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1.

Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstermelisiniz.
Volkan Öğretmen’in cümlesindeki
altı çizili sözcük için hangisi söylenebilir?
A) Eş anlamlıdır.

3. Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerinden tek başına anlamı olmayan sözcüklere örnekler vermelerini istiyor. Öğrenciler aşağıdaki
örnekleri veriyorlar:
ve

çok

Nilüfer

Mustafa

B) Zıt anlamlıdır.

ile

C) Tek başına anlamı yoktur.

Zeki

Buna göre hangi öğrenci yanlış
örnek vermiştir?
A) Nilüfer		
		

2.

ben

1

taş

2

kgibi
adar 3
kadar

top

4

5

Numaralandırılmış kutuların hangilerinde “tek başına anlamı olmayan” bir sözcük vardır?
A) 1 ve 5		
		

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

B) Mustafa

C) Zeki

4. Bana bir balon al baba
Haydi durma
Öyle bir balon ki
				
1
Dünya kadar olsun
			
2
Ama
Dünya gibi patlamasın
		 3
				

Cahit ZARİFOĞLU

Numaralandırılmış sözcüklerin hangilerinin tek başına anlamı yoktur?
A) 1ve 2		
C) 1, 2 ve 3

48

3. Sınıf Türkçe

B) 2 ve 3

SÖZ VARLIĞI
Atasözleri
Uzun deneyimlere dayanarak söylenmiş, kimin tarafından söylendiği belli olmayan, genellikle öğüt veren sözlere atasözü denir.
UYARI:
Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir, sözcükler değiştirilemez.
Örnek: * Ayağını yorganına göre uzat.		

* Ak akçe kara gün içindir.

	   * Üzüm üzüme baka baka kararır.

* Çok bilen çok yanılır.

1. Aşağıdaki görselleri ilgili oldukları atasözleri ile eşleştiriniz.

Damlaya damlaya göl olur.

Boş çuval ayakta durmaz.

Meyve veren ağaç taşlanır.

Bal tutan parmağını yalar.

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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2. Atasözlerinde eksik bırakılan yerleri kamyonun kasasındaki sözcüklerle tamamlayınız.
.................... kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

karpuz

armut

Ne .................... onu biçersin.

mart
ekersen

tavuk

.................... dibine düşer.
Bir koltuğa iki .................... sığmaz.

Kaz gelen yerden .................... esirgenmez.

3. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

Atasözleri

1
2
3
4
5

a) İki işi bir arada yürütmek zordur.

Et tırnaktan ayrılmaz.
İşleyen demir ışıldar.

b) İnsanlar başkalarına yaptığı yardımları yakınlarına yapmaz.

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

c) Çok yakın akrabalar arasındaki bağ ne olursa olsun kopmaz.

Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

Aniden öfkelenerek sergilenen
d) davranışlar istenmeyen sonuçlar doğurur.

Mum dibine ışık vermez.

e) İnsanlar, çalıştığı sürece güçlü
ve sağlıklı kalır.

1
50

Anlamları

3. Sınıf Türkçe

2

3

4

5

SÖZ VARLIĞI
Deyimler

-

Anlatımı daha etkileyici hâle getirmek amacıyla en az iki sözcüğün bir araya
getirildiği sözcük grubuna deyim denir.
Örnek: ✓ etekleri zil çalmak (sevinmek)
		

✓ karnı zil çalmak (acıkmak) ...

UYARI:
Deyimler de atasözleri gibi kalıplaşmış sözcüklerdir. Bu sözcüklerin yerine
eş anlamlıları bile getirilmez.
Atasözü ve Deyim Farkları
◆ Atasözleri cümle şeklindedir, deyimler ise genellikle söz grubudur.
◆ Atasözleri öğüt verir, deyimler içinde bulunulan durumu anlatır.
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.
a)

Denize girmek için can atıyorum.

b)

Ablam bütün işleri üstüme yıktı.

c)

Annem “Kardeşine göz kulak ol.” dedi.

d)

Yeni başkanımız çok titiz, kılı kırk yarıyor.

e)

Böyle ufak konular için canınızı sıkmayın.

f)

Funda, bütün işlerinde ince eleyip sık dokur.

g)

Öğretmenimi her zaman can kulağı ile dinlerim.

h)

Ağız birliği edelim, hepimiz kendimizi savunalım.

i)

O kadar hoşsohbet ki sanki ağzından bal damlıyor.

j)

Eşyalarımız sana emanet, gözüm arkada kalmayacak.
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

51

2. ÜNİTE

SÖZXXVARLIĞI

2. İşaret edilen duyu organları ile ilgili örnekteki gibi deyimler bulunuz.
saçını süpürge etmek

3. Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.
1

ağzından bal damlamak

Önem vermemek

2

çivi gibi olmak

Çok güzel, etkileyici konuşmak

3

hafife almak

Telaşlanmak

4

etekleri tutuşmak

Dinamik, sağlam kuvvetli olmak

5

parmağı ağzında kalmak

Çok şaşırmak

1.

2.

3.

4.

5.

4. Aşağıdaki öğrencilerin durumlarına uygun deyimleri örnekteki gibi yazınız.
ipucu vermek

ipe un sermek

Bana verilen işi yapmamak için olmayacak bahaneler ileri sürdüm.
ipe un sermek
...............................................................
Küçük şeylerden bile alınıyorum.
...............................................................
52
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gafil avlanmak

buluttan nem kapmak

Gizli kalmış bir olayı öğrenmeye çalışan kişiye bilgi verdim.
...............................................................
Beklemediğim bir anda hazırlıksız yakalandım.
...............................................................

SÖZ VARLIĞI
5. Aşağıdaki ifadelerden atasözü olanların başına (A), deyim olanların başına
örnekteki gibi (D) yazınız.
A

Açık yaraya tuz ekilmez.

D

Açık yürekli olmak

Et ile tırnak arasına girilmez.
Güneş giren eve doktor girmez.
Gününü gün etmek

Baklayı ağzından çıkarmak

İnsanı gam, duvarı nem yıkar.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ
olur.

İnce eleyip sık dokumak
Kabak tadı vermek

Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Kaçan balık büyük olur.

Can kulağı ile dinlemek

Laf torbaya girmez.

Dağdan gelip bağdakini kovmak

Lafı ağzına tıkamak

Dağ, dağa kavuşmaz; insan insana kavuşur.

Parayı veren düdüğü çalar.
Pot kırmak

Etekleri tutuşmak

6. Aşağıdaki atasözlerini balonlardaki sözcüklerle tamamlayınız.
dikenine

duman

baş

meyve

samanı

göl

a)

Yaş kesen ........................ keser.

b)

Sakla ....................., gelir zamanı.

c)

Gülü seven ..................... katlanır.

d)

........................ veren ağaç taşlanır.

e)

Ateş olmayan yerden ........................ çıkmaz.

f)

Damlaya damlaya ........................ olur.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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(1) Denize düşen, yılana sarılır. (2) Denize düşene yılan sarılmaz.

4.

Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir.

Büşra

Hangi öğrenci öğretmenin verdiği
kurala aykırı bir örnek vermiştir?

(3) Ben de yüzme bilmiyorum ki!

A) Büşra	  : S
 akla samanı,
zamanı.

Bu karikatürde numaralandırılmış
cümlelerden hangisi atasözüdür?
A) 1

B) 2

Gürkan

Ahmet

gelir

B) Ahmet	  : Y
 organına göre uzat
ayağını.

C) 3

C) Gürkan: Birlikten kuvvet doğar.
2.

5.
.................
Tayfun

Esra

Tayfun’un yüz ifadesine göre
Esra ona öğüt vermek için hangi
atasözünü kullanabilir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Keskin sirke küpüne zarar.
3. Aşağıdakilerden hangisi atasözü
değildir?
A) Etekleri zil çalmak
B) Gülü seven dikenine katlanır.
C) Aslan yattığı yerden belli olur.
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Hem piyano hem gitar hem de keman
çalabilirim.
Pars

Pars’ın durumu için aşağıdaki deyimlerden hangisi uygundur?
A) Göz kulak olmak
B) On parmağında on marifet
C) Aba altından sopa göstermek
6.  Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
▲ Mum dibine ışık vermez.
● Terzi kendi söküğünü dikemez.
Sembollerle gösterilmiş atasözlerinden hangileri aynı anlama
gelmektedir?
A)  ve ▲
B)  ve ●
C) ▲ ve ●

Bölüm Değerlendirme

Sen neden devleri yel
değirmeni sanıyorsun?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?
A) 1

B) 2

10

4.

1. (1) Bu hafta okullar kapanıyor. (2)
Bir sezon sona erecek. (3) Okulda
çok güzel günler geçirdim.

i

t

TEST

SÖZ VARLIĞI
XX

Don Kişot’un cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir?
A) su

C) 3

B) hava

C) rüzgâr

E

Z

5.
2. Hangi cümlede “ocak” sözcüğü
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ocakta yemek var.
B) Aralık, ocak, şubat kış aylarıdır.
C) Kardeşim 13 Ocak’ta doğmuş.
3.

adet

sabah

tane

akşam

zam

alfabe

indirim

abece

Eş anlamlı sözcüklerin bulunduğu
kutular boyandığında tablo nasıl
görünür?
A)

B)

C)

E torbasına eş anlamlı sözcüklerin,
Z torbasına zıt anlamlı sözcüklerin
toplanması gerekmektedir.
Buna göre hangi sözcükler “Z”
torbasına konmalıdır?
A) yer - mekân

B) evli - bekar

C) muallim - öğretmen
6. •	1 ve 2. sözcükler arasında eş
anlamlılık ilişkisi vardır.
•	1 ve 3. sözcükler arasında zıt
anlamlılık ilişkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?
1. sözcük 2. sözcük 3. sözcük

A)

iyi

fena

kötü

B)

dar

geniş

büyük

C)

ihtiyar

yaşlı

genç

Ad Soyad:.....................................................................................................
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7. ✿ Damlaya damlaya göl olur.
✿ Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Aşağıdaki değerlerden hangisi
bu atasözlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Birlik		
		

10. Duygu, Işıl ve Canberk ellerinde
tuttukları kartonlara eş anlamlı
sözcükler yazdılar. Ancak aralarından sadece biri hepsini doğru
yazmayı başardı.

B) Adalet

Duygu

C) Tutumluluk

Işıl

sözcük - kelime
az - çok
Canberk

sıcak - soğuk
olay - vaka

8. •	Metnin ikinci satırında yazım yanlışı var.
• Kasap satırla etleri böldü.
Bu cümledeki altı çizili sözcükler
arasında hangi anlam ilişkisi vardır?
A) Eş seslilik
		

B) Eş anlamlılık

C) Zıt anlamlılık

doğa - tabiat
tümce - cümle
Eş anlamlı sözcüklerin hepsini doğru yazan kimdir?
A)

B)
C)

9. “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ayberk, bize sıcak davranır.
B) Sıcak çay içimizi ısıttı.
C) Sıcak süt içince dilim yandı.
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11. Aşağıdakilerden hangisi atasözü
değildir?
A) Aklı başına gelmek
B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Abanın kadri yağmurda bilinir.

SİL
E
N
İ
R
SÖZ VARLIĞI
Y EN ORU LA TEST
S
1. Aşağıdaki afişlerin hangisinde deyime yer verilmemiştir?
A)

B)

SAĞLIĞINIZI
SOKAĞA
ATMAYIN

11

C)

güne
kahvaltı ile
başlayın

Bu lezzetler
aklınızı başından
alacak

2.

birey

toplum

fert

beş
1

insan

şık

ses

2

3

Mehmet, ormana gitmiştir. Önüne karmaşık bir yol çıkmıştır. İlk olarak önündeki sözcüğün eş anlamlısının olduğu bölgeye gitmeli. Sonrasında gittiği bölümde
sesteş (eş sesli) sözcük bulunmalıdır.
Bu adımları takip eden Mehmet kaç numaralı bölüme ulaşır?
A) 1				

B) 2				

C) 3
3. Sınıf Türkçe
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3. ✓ Eş sesli sözcüğe yer verilmiştir.
✓ Eş anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
✓ Zıt anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıdaki özelliklerin tümüne yer verilmiştir?
A)

		

B)

Bir erik ağacım vardı

Dallarında çiçekler

Ak çiçekler açardı

Dallarında kuşlar

Baharda

Cıvıldaşırdı
C)
Bir erik ağacım vardı
Artık ne çiçek açar
Ne kuşları anlar

4. Aşağıda verilen sözcükler ve semboller arasında bir bağlantı vardır.
dost - düşman

cümle - tümce

Bu anlam ilişkisine göre aşağıdaki sözcükler hangi sembollerle eşleştirilmelidir?
dert - deva
A)
B)
C)
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öykü - hikâye

alçak - yüksek

CÜMLE BİLGİSİ

3

3

CÜMLE BİLGİSİ
Metni okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.

SAMSUN’DAN DOĞAN GÜNEŞ
Mustafa Kemal, yanındaki 19 subay ve görevli askerî erkânla 19 Mayıs 1919
günü Samsun’a çıkmak üzere, üç gün öncesinde, 16 Mayıs gecesinde eski bir vapurla zorlu bir yolculuğa çıktı. Bu vapurun adı Bandırma’ydı. Bordasındaki demirleri
çürümüş, boyaları dökülmüş, yaşlı bir yük teknesiydi. Bu başlayan, umuda yolculuktu!
Ve içindeki yük ağırdı. Evet yük ağır, yol uzun, zaman kısa ve iş aceleydi.
Gecenin koynunda azgın ve karanlık Karadeniz’in sularını yara yara sefere çıktı
Bandırma. Giderken tören geçişindeki bir asker gibi gururlanıyor, onurlanıyordu.
Kıyılardaki ağaçlar, çiçekler, kuşlar, böcekler selam duruyordu ona. Aylardan
mayıstı. Toprak ısınıyor, arılar oğul veriyordu. Ve bir ses duyuluyordu. Bu, kartalla
kurdun ortak sesiydi sanki. Ve şöyle sesleniyordu:
Yarın boydan boya ışıklanacak ülke
Gökler artık bulutsuz
Edirne’den Kars’a kadar
Kalmasın bir umutsuz
Yedi düvel
Olmuş yedi başlı ejderha
Biliyorum... Bu yurdu yutmak için
Gelmişler aynı safa
Ve bilmiyorlar ki
Halim selim huyludur Anadolu insanı
Ama tepesi atmasın bir defa
Bandırma vapurunun seçkin yolcuları, silahsız, cephanesiz nasıl düşmana karşı
konulur, nasıl istiklal elde edilir düşünmüyorlardı bile. Onlar için cephane, akıl; silah,
yürekti! Kararsa karar, kavgaysa kavga, yürekse yürek!
Yüksel YAZICI
Türk Ulusunun Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk
Ad Soyad:.....................................................................................................
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Metin Değerlendirme Çalışmaları

1. Aşağıdaki sözcükleri metindeki anlamlarıyla eşleştiriniz.
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler
borda

Geminin yanı

cephane
düvel

Dizi, sıra

erkân

Bağımsızlık

istiklal

Devletler

saf

Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her
türlü patlayıcı madde

2. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Mustafa Kemal ne zaman, kimlerle, nereye yolculuğa çıkmıştır?
...............................................................................................................................................
b. Mustafa Kemal, hangi gemi ile
yolculuğa çıkmıştır?

c. Bandırma vapuru hakkında bilgi
veriniz.

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

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

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

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

d. Anadolu insanının özellikleri nelerdir?

e. Bandırma vapurunun yolcuları
neleri düşünmemişlerdir?

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

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

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

..............................................................................
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Cümlede Anlam
Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren sözlere cümle denir.
Örnek: En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.
UYARI:
Cümle oluşturmak için sözcük sayısı önemli değildir. Tek bir sözcükle de
cümle oluşturulabilir.
Örnek: ✎ Kazandık. (Bir sözcükten oluşmuştur.)
		

✎ Maçı kazandık. (İki sözcükten oluşmuştur.)

		

✎ Maçı biz kazandık. (Üç sözcükten oluşmuştur.)

1. Aşağıdakilerden cümle olanları işaretleyiniz. Cümle olanların sonuna uygun
noktalama işaretlerini koyunuz.
1. ( ) Okul ne zaman açılacak

4. ( ) Kuş gibi

2. ( ) Oyunun adı “Sinderalla”

5. ( ) Okumak için

3. ( ) Haydi gel

6. ( ) Yüzü gözü karardı

2. Aşağıdaki cümleleri bildirdikleri ifadelerle eşleştiriniz, şifreli sözcüğü bulunuz.
1

Fazla televizyon izlemek zararlıdır.

Ş

Duygu

2

Bugün matematik çalışalım mı?

A

Düşünce

3

Birazdan film başlayacak.

İ

Haber

4

Soğuk tavırların bizi üzüyor.

F

Dilek

Şifreli Sözcük:

1

...........

2

...........

3

...........

4

...........

Ad Soyad:.....................................................................................................
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3. Yağız, aşağıdaki ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yönündeki oku takip
edecektir. Buna göre Yağız kaç numaralı çıkışa ulaşacaktır, işaretleyiniz.
Bir duyguyu, düşünceyi, haberi ya da
dileği bildiren sözlere cümle denir.
D

Y

Cümleler en az bir sözcükten oluşur.
D

Y

“Bugün yirmi sayfa kitap okudum.”
haber cümlesidir.
D
Y
1. çıkış

Cümleler en az iki sözcükten oluşur.

2. çıkış

D

“Fırına gittin
mi?” soru
cümlesidir.
D
Y
3. çıkış

Cümle küçük harfle
başlar.
D
Y

Yağız

4. çıkış

Y

5. çıkış

Cümle büyük harfle
başlar.
D
Y

6. çıkış

7. çıkış

8. çıkış

4. Aşağıdaki cümlelerin bildirdikleri ifadeleri işaretleyiniz.
CÜMLELER
1. Yağmur’a sürpriz parti hazırlayalım.
2. Dayım İzmir’den gelince eteklerim zil çaldı.
3. Babam yarın doktora gidecek.
4. Bu kitap çok yararlı.
5. Beni hiç dinlemiyorsun ki!
6. Yarın yağmur yağacak.
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İFADELER
Haber Duygu İstek Düşünce

TEST
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XX
1. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

3. Aşağıdaki cümleler bildirdikleri
duygulara göre eşleştirilecektir.

A) Annem çayı demledi.

Keşke ödevlerimi bitirseydim.

B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Bugün burada toplanmamızın
nedeni

2.

Hediyeleri
görünce mutluluktan havaya uçtu.

Duygu cümlesine
örnek veriniz.

Ali, burnundan soluyor,
üstüne gitme.

Yarın pazara
gideceğim.

Kızgınlık

Pişmanlık

Sevinme

Cümlelerin eşleştirilmiş şekli hangisinde doğru verilmiştir?

Boran

A)

ş
Ceren

12

B)

C)

Masal

Ev dediğin böyle olur!

4.

Doğa’yı çok özledim.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi
ya da hangileri doğru örnek vermiştir?

Aşağıdaki cümleler taşıdıkları
duygulara göre uygun yüz ifadeleri ile eşleştirildiğinde hangisi
dışarıda kalır?

A) Ceren

A) Aa, sen de mi buradaydın?

B) Ceren ve Masal

B) Yaşasın, okullar açılıyor!

C) Ceren ve Boran

C) Yine odanı toplamamışsın!

Ad Soyad:.....................................................................................................
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5. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A) İğneada’ya giderken
B) İğneada’ya gittik.
C) İğneada’ya gideceğiz.

8. ▲ O
 dayı görünce gözlerime inanamadım.
●S
 ınıf arkadaşlarım gözümde tütüyor.
■ Yaşasın, kar yağıyor!
Sembollerle gösterilmiş cümlelerin hangisinde “özlem” anlamı
vardır?
A) ▲

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu bildirmez?
A) Ne, demek sen de buradasın!
B) Günde iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız.
C) Keşke bu kadar ağır konuşmasaydınız.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“şikâyet” anlamı vardır?
A) Kaç yaşına geldin hâlâ yatağını
toplamıyorsun!
B) Hata yapa yapa doğruyu öğreneceğiz.
C) Keşke o arabayı alsaydık!
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B) ●

C) ■

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“pişmanlık” anlamı yoktur?
A) Keşke annemin sözünü dinleseydim.
B) Keşke ödevlerimi cuma günü
bitirseydim.
C) Keşke bu hafta sonu pikniğe
gidebilsek.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisine
hâkim olan duygu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Pencereyi açınca babamı görmeyeyim mi? (şaşırma)
B) Tatile Bodrum’a mı gitsek Antalya’ya mı? (kararsızlık)
C) Yapacak dünya kadar işim var.
(istek)

-

ı

e

-

ü

e

CÜMLE BİLGİSİ
Olumlu - Olumsuz Cümle
Yüklemin bildirdiği işin gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini anlatan cümlelere
olumlu cümle denir.
Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini ya da gerçekleşemeyeceğini anlatan
cümlelere olumsuz cümle denir.
Örnek: ✓ Bugün piknik yapacağız. (olumlu cümle)
		

✓ Bugün piknik yapmayacağız. (olumsuz cümle)

UYARI:
Olumsuz cümlelerde -ma / -me / -sız / -siz / -suz / -süz ekleri; “yok” veya
“değil” sözcüğü bulunur.
Örnek: ✎ Çantam çalındı. (olumlu cümle)
		

✎ Çantam çalınmadı. (olumsuz cümle)

1. Olumlu cümlelerin bulunduğu kutuları maviye, olumsuz cümlelerin bulunduğu
kutuları pembeye boyayınız.
Seni gördüğüme
çok sevindim.

Evde ekmek
kalmamış.

Deprem olunca
hepimiz korktuk.

Eczaneden ilaç
alacakmış.

Dedemin gözlüğü kırılmış.

Yolculuğumuz üç
saat sürdü.

Eğitim ile ilgili
yeni kararlar
alındı.

Komşularımızla uyum içinde
yaşıyoruz.

Her pazar alışverişe gidiyoruz.

Zehra Hanım
emekli olmuş.

Çorbanın tuzu
yok.

Yalan söyleyenleri sevmem.

e
-

-

-

.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Soru Cümleleri

Cevap bekleyen cümlelere soru cümlesi denir. Soru cümlelerinin sonuna soru
işareti (?) konur.
Örnek: ✓ Simit alalım mı?		 ✓ Kim simit alacak?
UYARI:
Soru cümleleri “mı” soru eki ile oluşturulabileceği gibi “kim, ne, nerede, niçin,
nasıl” gibi soru sözcükleri ile de oluşturulabilir.
1. Serhan, cümleler hakkında yanlış bilgi verilen tabelaya gidip bu bilgiyi düzeltecektir.
Mor

Yeşil

Gri

Cümleler her
zaman büyük
harfle başlar.

Soru cümleleri
-ma / -me ekleri
ile oluşturulur.

Cümleler kurallı
veya kuralsız
olabilir.

Serhan
Serhan’ın düzeltmesi gereken tabela: .......................................................
2. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi olumlu soru ve olumsuz soru cümlelerine
çeviriniz.
Cümle
Mira, çorba içiyor.

Olumlu Soru Cümlesi
Mira, çorba içiyor mu?

Selin, ütü yapacak.
Demet, çiçekleri suladı.
Deniz, bizi beklesin.
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Olumsuz Soru Cümlesi
Mira, çorba içmiyor mu?

TEST
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XX
1.

YUNUSLARI ESARETE VE
ÖLÜME MAHKUM ETMEYİN!

13

3. Aşağıdaki tablonun hangi satırında yanlışlık yapılmıştır?
Cümle

Soru Biçimi

A) Telefonumuzu Telefonumusessize aldık. zu sessize aldık mı?
B) Esma, yoğur- Esma, yoğurdun kaymağını dun kaymağını
seviyor.
seviyor mu?
C) Günümüzde
Günümüzde
gençler pek ki- gençler kitap
tap okumuyor. okuyor mu?

Bu afişteki cümle için hangisi söylenebilir?
A) Olumlu cümledir.
B) Olumsuz cümledir.
C) Soru cümlesidir.

4. Aşağıdaki levhalardan hangisi
olumlu cümle ile ilişkilendirilemez?
A)

2.

Soru
Cümlesi

B)

DUR

C)

Olumlu
Cümle

Aşağıdakilerden hangisi kutularda verilen cümle çeşitlerinden birine örnek olamaz?

5.

Antikalara değer biçilmez.
Bu cümlenin soru biçimini hangi
öğrenci doğru söylemiştir?

A) Yoğun olduğumdan onlarla buluşamadım.

A) Öykü

:A
 ntikalara değer biçilir mi?

B) Bayram hangi güne denk geliyor?

B) Büşra

:A
 ntikalara değer biçilmez mi?

C) Eski bayramları özlüyoruz.

C) Meltem : Antikalar değerli midir?

Ad Soyad:.....................................................................................................
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
olumsuzdur?
A) Sevginin var olduğu yerde kin
söner.
B) Herkesin canı sıkılıyordu.

Buna göre Ege, hangi kalemi kullanacaktır?

C) Bu yıl sınava girmeyeceğim.

A)

Can, bugün yorgun mu?

B)

Can ödevini bitirmedi mi?

C)

Can, okula gelmedi mi?

7. Ayaklarımın altında
Minicik patenler
Ve koskoca bir dünya
Uçar gibiyim, kayarak gidiyorum.
Ayla ÇINAROĞLU

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Olumlu cümle
B) Olumsuz cümle
C) Soru cümlesi
8.

9. Ege, üzerinde olumlu soru cümlesinin bulunduğu kalemle boya yapacaktır.

GAZETE

10. Aşağıdaki tabloda cümlelerin anlam özellikleri verilmiştir.
Cümleler

Anlam

1. Kitabım henüz bitOlumlu
medi.
2. Kimse bizi düşünOlumsuz
müyor.
3. Bin ölçüp bir biçiyoOlumlu
rum.
Cümle özellikleri doğru (D) ve
yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde hangisi doğru olur?
A)

Bu gazete haberinin olumsuz soru
biçimi hangisidir?
A) Çin’de çocukların okulda cep telefonu kullanması yasaklanmadı.
B) Çin’de çocukların okulda cep telefonu kullanması yasaklanmadı mı?
C) Çin’de çocukların okulda cep telefonu kullanması yasaklandı mı?
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1. D

B)

1. Y

C)

1. D

2. D

2. D

2. Y

3. Y

3. D

3. D

11. * Soruyu çözmek zaman alacak.
* Onlara nasıl olduklarını sormadım.
Bu cümleler arasında hangisi yoktur?
A) Olumsuz cümle
B) Olumlu cümle
C) Soru cümlesi

CÜMLE BİLGİSİ
Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma
Bir yargıyı tam olarak anlatabilen cümleye anlamlı cümle denir. Anlamlı ve kurallı bir cümlede iş, oluş, hareket, durum bildiren sözcük cümlenin sonunda bulunur.
Örnek: ✓ Öğretmen yıllar sonra ödülünü alır. (kurallı cümle)
		

✓ Öğretmen yıllar sonra alır ödülünü. (devrik cümle)

Sembollerle gösterilmiş sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda
sırlama nasıl olur? Örnekteki gibi gösteriniz.
a)

önce

dişlerimizi

fırçalamalıyız

yatmadan

......... / ......... / ......... / .........
b)

havaları

severim

güneşli

çok

......... / ......... / ......... / .........
c)

hasta

dinleniyor

olduğu

için

......... / ......... / ......... / .........
d)

girdim

yüzmek

havuza

için

......... / ......... / ......... / .........
e)

alır mısın

bana

yeni

flüt

......... / ......... / ......... / .........
Ad Soyad:.....................................................................................................
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Cümle Tamamlama

Bir cümleyi tamamlarken boş bırakılan yerlere anlamı en iyi tamamlayan sözcükleri bulmamız gerekir.
1. Aşağıdaki cümleleri anlamlarına uygun olacak şekilde tamamlayınız.
1. Doktor reçeteye ........................ yazdı.

için

2. Kavuşmanın verdiği heyecanla ........................ sarıldılar.

zaman

3. Bir yıl içinde farklı ........................ yaşarız.

limana

4. Sağlıklı olmak ........................ spor yapmalıyız.

beraber

5. Bilim dergileri ........................ çekiyor.

hediye

6. Seninle görüşmeyeli uzun ........................ oldu.

sımsıkı

7. İki kişi bize ........................ geliyor.

ilgimi

8. Doğum günü için güzel bir ........................ olacağız.

mevsimler

9. İki arkadaş okula ........................ geliyor.

ilaç

10. Az sonra gemi ........................ yanaşacak.

doğru

2. Aşağıdaki cümleleri anlamlarına uygun olacak şekilde tamamlayınız.
1. Ne ekersen onu ...............................

6. Mum dibine ışık ..................................

2. Sakla samanı gelir ...........................

7. Parayı veren düdüğü ......................

3. Bugünün işini yarına .......................

8. Sabır acıdır, meyvesi ......................

4. Komşu, komşunun külüne ..............
5. Mart çıkmadıkça dert ..................
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9. Horozu çok olan köyün sabahı
geç ...............................
10. Aslan yattığı yerden ......................
....................
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XX
1. ▲ kaynamaz

3.

● kazanı
■ kazanmayanın
Sembollerle gösterilmiş sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda son sözcük
hangisi olur?
A) ▲

B) ●

14

Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede çok
şiddetli bir kış mevsimi yaşanıyormuş. Hava çok ....................................

C) ■
Fatma nine cümlesini hangi sözcükle tamamlayabilir?
A) ılıkmış		
		

2. Aşağıdaki afişlerin hangisinde
kurallı bir cümle yoktur?
A)

4.

HAYATI

B) sıcakmış

C) soğukmuş

Onur

PAYLAŞMAK
İÇİN ENGEL

Kitap .......................
gıdasıdır.

YOK!

B)

Onur’un cümlesinde boş bırakılan
yere hangisi getirilemez?

SİZ DE
BİR

A) zihnin B) midenin C) ruhun

AĞAÇ
DİKİN!

C)

KARART
İSRAFI
AYDINLAT
GELECEĞİ!

5.

1. kurallarına

		 3. trafik		

2. acaba
4. uymalıyız

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi kullanılmaz?
A) 2

B) 3

Ad Soyad:.....................................................................................................
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C) 4
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6. 1. dememeli

9. ........................ eserleriyle çağlarına
ışık tutmuştur.

2. ne olacağım

Bu cümlede boş bırakılan yere
getirilebilecek en uygun sözcük
aşağıdakilerden hangisidir?

3. demeli
4. ne oldum
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) Doktorlar
		

B) Mühendisler

C) Yazarlar

A) 1 - 4 - 2 - 3
10.

B) 4 - 3 - 1 - 2
C) 4 - 1 - 2 - 3
7.

K

dönüştürüldü

L

Sait Halim Paşa Yalısı

M

müzeye

Harflerle gösterilen sözcüklerle
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) K - L - M
		

B) L - M - K

C) L - K - M

Bugün çiçekleri
1
2
suladım.
3

Numaralandırılmış sözcüklerden
hangisinin yeri değiştirilirse kurallı cümle bozulur?
A) 1

B) 2

C) 3

11. .................... adamı uyandırdılar.
8. “Ormanda  yırtıcı hayvan var.”
cümlesinde  ile gösterilen yere
hangi sözcük getirilebilir?
A) hiçbir    B) hangi    C) birçok
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Boş bırakılan yere hangi sözcük
getirilemez?
A) Gülen		
		

C) Uyuyan

B) Horlayan

CÜMLE BİLGİSİ
Cümlede 5N 1K
5N 1K soruları okuduğumuz bir metin ile ilgili bilgilere ulaşmamızı sağlar.
5N 1K soruları şunlardır: “Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl, Kim?”
1. Aşağıda 5N 1K soruları ve cevapları verilmiştir. 5N 1K sorularına cevap
olan sözlerin altını örnekteki gibi çiziniz.
a) Tiyatroya ne zaman gideceksiniz?

d) Mutfakta ne yapıyorsun?
Mutfakta sizin için pasta yapıyorum.

Annem ve ben cumartesi günü tiyatroya gideceğiz.
b) Asya ile nerede buluşacaksınız?

e) Çanakkale’ye nasıl gidiyorsunuz?

Bu akşam Asya ile Göztepe’de
buluşacağız.
c) Niçin ödevlerini yapmadın?

Çanakkale’ye otomobil ile gidiyoruz.
f) Toplantıya kim katılmayacak?

Dün gece elektrikler gittiği için
ödevlerimi yapamadım.

Murat Bey geciktiği için toplantıya katılamayacak.

2. Cevaplara uygun 5N 1K soruları yazınız.
a. .............................................................................
..........................................................?
Berivan, Erzurum’un bir köyünde
yaşıyor.

b. .............................................................................
..........................................................?
Berivan, sabahları taze süt içer.

c. .............................................................................
..........................................................?

d. .............................................................................
..........................................................?

Berivan, işlerini bitirdiği için çok
mutlu.

Sabahları taze süt içen Berivan’mış.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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1. Eren, havanın kapalı olduğu bir gün
vapura binmek istemişti.

4.

Salgın nedeniyle
maskemizi çıkarmamalıyız.

Bu cümlede hangi sorunun yanıtı
yoktur?
A) Kim?		
		

B) Nerede?

Hüseyin hangi soruya cevap vermiş olabilir?

C) Ne zaman?

A) Ne zaman maskemizi çıkarmalıyız?
2.

B) Nerede maskemizi çıkarmalıyız?

Her baharda can bulurum

C) Niçin maskemizi çıkarmamalıyız?

Beklerim büyümek için
Toprağı selamlayınca cemre,
Gülümserim bu işe

5.

Kim Ne Nerede Nasıl Niçin
✓

✓

Bu tabloda işaretlenen soruların
yanıtı hangi cümlede vardır?
Lara’nın okuduğu şiirde hangi sorunun yanıtı vardır?
A) Niçin?		
		
3.

B) Nasıl?

C) Nerede?

— Neyi kutlayacağız?
— ..................................................................
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A) Savaş, iki gündür kargosunu bekliyor.
B) Savaş, bugün kargosunu bekliyor.
C) Savaş, kargosunun gelmesini merakla bekliyor.
6. Yeni bir hayat başladı
Seninle arka bahçede
Kiraz ağacım bak

Boş bırakılan yere yanıt olarak
hangisi yazılabilir?

Ellerin ellerimde

A) Yarın kutlayacağız.
B) Baharın gelişini kutlayacağız.

Altı çizili söz öbeği hangi sorunun
yanıtıdır?

C) Uçurtma uçurarak kutlayacağız.

A) Ne?

3. Sınıf Türkçe

Büyüyoruz birlikte

B) Nerede?

C) Nasıl?

CÜMLE BİLGİSİ
Duygusal ve Abartılı İfadeler
Bir duygunun ifadesi olan cümlelere duygusal ifade denir.
Bir durumu ya da nesneyi olduğundan çok büyük veya küçük (olduğundan
fazla ya da az) gösteren cümlelere abartılı ifadeler denir.
Örnek: ✓ Teyzem burnumda tütüyor. (duygusal ifade)
		

✓ Bugün dünya kadar işim var. (abartı bildiren ifade)

Aşağıdaki cümleleri bildirdikleri duygularla eşleştiriniz.
CÜMLE

DUYGULAR

1

Yarışmada derece alman yüzümüzü
güldürdü.

2

Keşke kitabımı dün bitirseydim.

3

Hatalı davranışların beni çileden çıkarıyor.

c) şaşırma

4

Siz sanattan ne anlarsınız!

d) sevinme

5

Birden karşımda onu görmeyeyim
mi!

e) öfke

6

Hiçbir güç benim fikrimi değiştiremez.

f) kararlılık

a) pişmanlık

b) küçümseme

1. .....................   2. ..................... 3. ..................... 4. ..................... 5. ..................... 6. .....................
Ad Soyad:.....................................................................................................
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 Hepinizden binlerce kez özür
diliyorum.
 Zavallı adamın hâline çok üzüldük.
 Konsere gideceğimiz için çok
heyecanlıyım.

4.

(1) Hafta sonlarını çok seviyorum. (2) Sabahları ailece yaptığımız kahvaltının tadına doyum
olmuyor. (3) Bugün de böyle bir
kahvaltı sofrasındayız.

Duygusal ifade bildiren cümlelere D, abartı bildiren cümlelere A
yazıldığında kutuların görünümü
nasıl olur?
A) A 	  B) D

C) A

D

A

D

A

D

D

2.

a
Nazan’ın cümlelerinin hangisinde duygusal veya abartılı ifade
yoktur?

Aşağıdakilerden hangisi
bu görselle
ilgili
bir
abartı cümlesidir?
A) Bugün çok susadım.
B) Susuzluktan dilim damağıma yapıştı.
C) Biraz su içersem kendime gelirim.

3.
Yukarıdaki görsellerde
duygu yoktur?
A) Öfke		
		
76

hangi

B) Yorgunluk

C) Şaşkınlık
3. Sınıf Türkçe

A) 1

B) 2

C) 3

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
abartılı bir ifade vardır?
A) Ödevlerim bitince kuş gibi hafifledim.
B) Hediyeleri görünce mutlu oldum.
C) Zavallı kedicik nasıl da üşümüş!
6. Hangi cümlede “özlem” anlamı
vardır?
A) Ya bu sınavda başarılı olamazsam?
B) Nerede o eski bayramlar?
C) Bu kadar işi tek başına nasıl
yaptın?

c

CÜMLE BİLGİSİ
Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler
Yaşanması mümkün olan olayları anlatan ifadelere gerçek ifadeler denir.
Yaşanması mümkün olmayan, olağanüstü durumları anlatan ifadelere hayal
ürünü ifadeler denir.
Örnek: ✓ Yıldızlar her gece gökyüzünü aydınlatıyor. (gerçek ifade)
		

✓ Yıldızlar her gece bana masal anlatıyor. (hayal ürünü ifade)

1. Aşağıdaki görsellerden hayal ürünü olanları işaretleyiniz.
a)

b)

c)

d)

2. Hayal ürünü ifadelerin bulunduğu cümlelerin başına “H”, gerçek ifadelerin
bulunduğu cümlelerin başına “G” yazınız.
a) ( ) Okulumuzda düzenlenen resim yarışmasına katıldım.
b) ( ) Bu akşam evimizin konuğu Keloğlan ve Nasrettin Hoca.
c) ( ) Piknik yerleri genellikle orman içinde oluyor.
d) ( ) Sandal, hırçın dalgalarla boğuşuyordu.
e) ( ) Alaaddin, sihirli halısına binip gökyüzüne çıktı.
Ad Soyad:.....................................................................................................
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3. Aşağıdaki görsellerle ilgili abartı bildiren ifadeler yazınız.

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

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

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

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

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

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

4. Duygusal ifade bildiren cümlelerin başına “D”, abartılı ifade bildiren cümlelerin başına “A” yazınız.
a) Bugün denizde dev gibi dalgalarla savaştık.
b) O kadar korktuk ki ne yapacağımızı bilemedik.
c) İki yıldır görmediğim teyzem burnumda tütüyor.
d) Kötü haberi alınca gözyaşları sel oldu.
e) Anlattığın hikâye içimi parçaladı.
f) Dünya kadar iş beni bekliyor.
g) Alışverişi iki saniyede bitiririz.
78
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5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Hayal ürünü ifadelerin başındaki harfleri sırasıyla
yazarak şifreli sözcüğü bulunuz.

MUTSUZ MENEKŞE
Büyük ve güzel bir evde misler gibi kokan bir menekşe varmış.
kenarında büyük bir saksı varmış.

Pencere

Evin hanımı, her gün menekşe ile ilgilenirmiş.

Menekşe bu ilgiden memnun olsa da kendisini hiçbir zaman mutlu hissetmiyormuş.
Menekşenin en büyük hayali bahçede yaşamakmış.
gerçek olmuş.

Bir gün menekşenin hayali

Evin hanımı temizlik yapacağı için menekşesini bahçeye indirmiş.

Menekşe, yaşadıklarının gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyormuş.
fında renk renk karanfiller, güller ve birçok çiçek varmış.
çok mutluymuş.

Etra-

Menekşe gerçekten

Buradan ayrılıp eski, yalnız yaşamına dönmek istemiyormuş.

Keşke hep burada yaşayabilsem, diyormuş kendi kendine.
başlayınca üşümeye başlamış.
biri kopmuş.

Ama güneş gitmeye

Şiddetli rüzgâr esmeye başlayınca yapraklarından

Bahçede yaşamanın o kadar da güzel bir şey olmadığını anlayan

menekşe ağlamaya başlamış.
nekşeyi alıp eski yerine götürmüş.
çiçeklere seslenmiş:

Aradan zaman geçmiş, ev sahibi gelmiş.

Me-

Menekşe eski yerine dönerken bahçedeki diğer

Hepimizin farklı özelikleri var, artık penceremin kıymetini

bileceğim, demiş.
ŞİFRELİ SÖZCÜK:
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1. 1. Toprak başladı oynamaya

4. * Evimizin büyük bir bahçesi var.

2. Ağaçlar göz kırpmaya

* Bulutların üzerine taşındık.

3. Bahçeler doldu kahkaha

* Mart ayı, şubatı kovalıyor.

4. Mis gibi koktu papatya

Yukarıdaki cümlelerin kaçı hayal
ürünü ifade içermektedir?

Numaralanmış dizelerin hangilerinde hayal ürünü ifadeler vardır?
A) 1 ve 2		
		

B) 2 ve 4

C) 3 ve 4

2.
Cümleler

Hayal
Ürünü
İfade

3

3. Güneş, tepede
bize göz kırpıyor.

3

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin ifade türü yanlış işaretlenmiştir?
C) 3

A) yemyeşildi
		
6.

A) Kitaptaki soruların hepsini doğru çözdüm.
B) Bugün Harry Potter’ı izleyeceğiz.
C) Duvarlar bize şiir okuyor.
3. Sınıf Türkçe

B) kurumuştu

C) dertleşiyordu

Ormandaki tüm canlılar uyumak için benden izin alır.
Parka gitmek için annemden izin alırım.
Yukarıdaki cümlelerin ifade türleri
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

3. Aşağıdakilerin hangisinde hayal
ürünü ifade vardır?

80

C) 3

5. Tüm ağaçlar ........................................... .

Gerçek
İfade
3

2. A
 ltın fiyatları
yükseliyor.

B) 2

B) 2

Bu cümle nasıl tamamlanırsa hayal ürünü ifade içerir?

1. Y
 ıl başında ikramiye bize çıktı.

A) 1

A) 1

A)
B)
C)

hayal ürünü
ifade
hayal ürünü
ifade
gerçek ifade

hayal ürünü
ifade
gerçek ifade
hayal ürünü
ifade

CÜMLE BİLGİSİ
Sebep - Sonuç Bildiren İfadeler
Bir eylemin hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere sebep - sonuç bildiren ifadeler denir.
Sebep - sonuç ifade eden cümlelerde çünkü, bunun sonucunda, bu nedenle,
bu yüzden, dolayısıyla, için gibi ifadelerden yararlanılır. Sebep - sonuç bildiren
ifadeler Niçin? sorusuna yanıt verir.
Örnek: ✓ Pandemi sebebiyle derslerimizi çevrim içi işliyoruz.
		

✓ Hasta olduğu için doktora gitmiş.

1. Aşağıdaki cümleleri sebep - sonuç bildirecek şekilde tamamlayınız.
a) Akşam olduğu için .............................................................................
b) Yağmur yağdığı için ..........................................................................
c) Başka bir şehre taşınacağız çünkü .....................................................................................................
d) Ata, düzenli kitap okuyor çünkü .........................................................................................................
2. Aşağıdaki görsellerle ilgili örnekteki gibi sebep - sonuç cümleleri kurunuz.
1

2

3

i
Yangın çıktığı için
......................................................
itfaiye geldi.
......................................................
4

......................................................
......................................................
5

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

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

......................................................
......................................................
6

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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1.

Erken yattığım için erken
uyanırım.

2.

O doktor için çok iyi diyorlar.

3.

Çok üzgünüm çünkü arkadaşım bana darıldı.

Sebep - sonuç bildiren ifadeler ✓ ile
gösterilecektir.

4.

Bayram geldiği için
temizlik yapıyorum.

Anneme sarıldım çünkü
çok korktum.
Başarılı olmak istiyorsanız çok çalışın.

Buna göre tablonun işaretlenmiş
hâli nasıldır?
A)

B) ✓

C)

✓
✓

✓
✓

2.
“Karnım acıktığı için tost yedim.”
cümlesi sebep - sonuç ifade etmektedir.

Kimlerin cümlesinde sebep - sonuç
bildiren ifade vardır?
A)

B)

C)

-

-

Hangi cümlede benzer bir ilişki
vardır?
A) Benim için temizlik önemlidir.
B) Kuşlar için yem alacağız.
C) Çamaşırlar kuruduğu için onları
topladım.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç bildiren ifade vardır?
A) Çok heyecanlandım çünkü favori
şarkıcımı yakından gördüm.
B) Annem için çiçek almalıyım.
C) Benim için bu kalemin anlamı büyük.
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5. Hangi cümlede sebep ve sonuç
bölümleri yanlış gösterilmiştir?
A) Televizyonu yakından izleyince
		
sebep
gözleri bozuldu.
sonuç
B) Alerjim olduğu için yumurta yesebep
sonuç
miyorum.
C) Size gelemedik çünkü işimiz vardı.
sebep
sonuç

TEST
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XX
Bölüm Değerlendirme
1. Hangi cümle yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmaz?

4.

• güneş

		 • yıldızlar		

• görünür

Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sözcük kullanılmaz?

A) Bu nefis pastayı kim yaptı acaba? (endişe)

A) karanlıkta

B) Yarışma bitene kadar hop oturup hop kalktık. (heyecan)
C) Sürpriz partiyi görünce ağzı
kulaklarına vardı. (neşe)

• karanlıkta

		

B) güneş

C) yıldızlar

5.
Trafik olduğu
için işe geç
kaldım.

2. Öğretmen: A
 bartılı ifadeye örnek
verir misiniz?
Sedat

:K
 ahvaltıda kuş kadar
yedim.

Turgay

:H
 er yaz buraya geliyoruz.

Kübra

:K
 ardeşimi dünyalar kadar seviyorum.

Buna göre hangi öğrenci yanlış
örnek vermiştir?
A) Sedat B) Turgay C) Kübra
3. ▲ etmek
■ hayal

● mutluluğun
★ anahtarıdır

Sembollerle gösterilmiş sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda ikinci sözcük
hangisi olur?
A) ▲

B) ●

C) ■

19

Mustafa Bey

Mustafa Bey’in söylediği cümle anlam yönünden hangisidir?
A) Olumlu cümle
B) Olumsuz cümle
C) Soru cümlesi
6.

1. bilgi

2. ister

3. başarı

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-2-3

B) 2-1-3

C) 3-1-2

7. Bengül acıkınca bir paket ....................
yedi.
Bu cümleyi tamamlayan en uygun
sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) tost

B) sebze C) bisküvi

Ad Soyad:.....................................................................................................
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8.

Spor
yapmayı
............... severim.

11. Hangi cümlede “beğenme” anlamı
vardır?
A) Ne okuyacağıma karar veremedim.
B) Ne duruyorsun, gelsene!

Tuna’nın cümlesi hangisi ile tamamlanamaz?
A) hiç

B) pek

C) çok

C) Ne güzel bir elbise almışsın!
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sebep - sonuç ilişkisi vardır?
A) Evde olmadığım için çiçekleri
sulayamadım.

9.
(1) Yaz mevsimi gelmişti.
(2) Çiçekler mis gibi kokuyordu. (3) Yemyeşil kırlarda hayvanlar neşeyle
dans ediyordu.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifade vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

B) Geç olmadan yola çıkmalısın.
C) Görevlerimizi asla aksatmayız.
13. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan işin nedeni belli değildir?
A) Havalar ısındığı için ince giyinmeliyiz.
B) Bugün ders çalışacağım.
C) Dişleri çürüdüğü için doktora gidecek.
14. ▼ Sabahları spor yapmalısın.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
eyleme sorulan “Ne zaman?” sorusunun yanıtı vardır?
A) Sabah sessizliği çok iyi geldi.
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◆ Bahar geldiği için çiçekler açtı.
Cümlelerin özellikleri hangisinde
doğru verilmiştir?
▼

◆

B) Öğlen arkadaşlarla buluşacağız.

A) Olumsuz

Sebep-sonuç

B) Abartı		

Beğeni

C) Akşam yemeğinizi yediniz mi?

C) Öneri		

Sebep-sonuç
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1. Arı, sırasıyla “Kim? Nerede? Ne zaman? Niçin?” sorularının yanıtının bulunduğu
peteklere bal yapacaktır.

2
Ayşe
okula başlı1
yor.
İşlerim
Her gün
bittiği için
spor yapamutluyum. Okulurım.
3
muzda yarışma var.
4
Buna göre arının bal yapacağı peteklerin numaraları hangisinde sırasıyla
doğru verilmiştir?
A) 1

2.

2

3

4

B) 2

4

3

1

C) 1

3

4

2

• Eski çantam yıprandı.
• Yeni çanta aldım.
Bu iki cümle sebep - sonuç ifade edecek şekilde nasıl birleştirilir?
A) Eski çantam yıpranmasın diye yeni çanta alacağım.
B) Yeni çanta aldığım için eski çantam yıprandı.
C) Eski çantam yıprandığı için yeni çanta aldım.

3. Sınıf Türkçe
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3.
İzleyeceğim filmin afişinde hayal ürünü ifade vardır.

Buna göre Hakan’ın izleyeceği film hangisidir?
A)

B)

C)

4.

GAZETE HABERİ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK
DAVRANIŞ
Erzincan’da bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri çevre bilinci oluşturmak amacıyla
atık yağ toplama projesi geliştirdiler.

Bu haber metninde hangisinin yanıtı yoktur?
A) Nerede?		
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B) Ne zaman?			

C) Niçin?

METİNDE ANLAM

4

4

METİNDE ANLAM

KARABUĞDAY
Bir zamanlar çok uzak bir ülkede kocaman bir karabuğday tarlası varmış.
Karabuğday tarlası sanki kavrulmuş gibiymiş. Bu buğday tarlasında bir de
söğüt ağacı varmış. Söğüt ağacı; gösterişli, uzun boylu, kocaman bir ağaçmış.
Karabuğday ise pek kibirliymiş. Başı yükseklerden hiç inmezmiş.
— Ben de buğday başakları kadar güzelim. Benim çiçeklerim elma çiçeklerine benzer, herkes hayranlıkla seyreder. Benden güzeli var mı, söğüt
ağacı?
Söğüt, ağır ağır başını sallar, “Var var.” dermiş.
Aradan zaman geçmiş, hava bozmuş, fırtınalar, yağmurlar başlamış. Fırtınayı gören tüm çiçekler, bitkiler boyun bükerken karabuğday pek kibirli ya
asla boynunu eğmemiş. Onu diğer bitkiler uyarmış fakat kara buğday duymazlıktan gelmiş. Fırtına geçip rüzgârlar dinince doğa adeta bir sessizliğe
bürünmüş. Her taraf sakinleşmiş, güzelleşmiş. Ama karabuğday yangından
çıkmış gibi kavrulmuş, kararmış, işe yaramaz bir ot oluvermiş. Başını eğmediği
için ona yıldırım çarpmış. Bunu duyan gören ne kadar çiçek, ot varsa çok
üzülmüşler.
Andersen Masalları
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Metin Değerlendirme Çalışmaları

1. Aşağıdaki soruları “Karabuğday” adlı metne göre yanıtlayınız.

1

Okuduğunuz metnin konusu nedir?
....................................................................................................................................................................................

2

Okuduğunuz metinde verilmek istenen mesaj nedir?
....................................................................................................................................................................................

3

Okuduğunuz metnin başlığı metne uygun mu? Niçin?
....................................................................................................................................................................................

2. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
METNİN ADI
......................................................

OLAY
..................................
..................................
..................................
..................................

KAHRAMANLAR
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

YER (MEKÂN)
..................................
..................................
..................................
..................................

ZAMAN
..................................
..................................
..................................
..................................

3. Okuduğunuz metin ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. ( ) Karabuğday tarlası kocamandır.
2. ( ) Karabuğday kibirlidir.
3. ( ) Söğüt ağacı, küçük ve gösterişsizdir.
4. ( ) Karabuğdayı kimse uyarmamıştır.
5. ( ) Karabuğdaya yıldırım çarpmıştır.
88
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METİNDE ANLAM
METİN TÜRLERİ

Öyküleyici Metin

*
*

*
*

Olayların geçtiği metinlerdir.
Olay, yer, zaman,
kahraman unsurlarına yer verilir.
Hayal ürünü ifadelere yer verilebilir.
Hikâye, roman, masal, fabl vb. yazılar
öyküleyici metinlere
örnektir.

Şiir

*

*
*

Bilgilendirici Metin

Duygu, düşünce ve
hayallerin bir düzene bağlı olarak
dizeler hâlinde yazılmasına şiir denir.
Şiir yazan kişiye şair
denir.
Şiirin her bir satırına
dize (mısra), bir araya gelmiş dört dizeye
dörtlük (kıta) denir.

*
*
*

*

Amaç, bilgi vermektir.
Kanıtlanabilir ifadeler kullanılır.
Olay, yer, zaman,
kişi unsurlarına yer
verilmez.
Haber, mektup, anı,
günlük vb. bilgilendirici metinlere örnektir.

Aşağıdaki metinleri türlerine göre sınıflandırınız.
a

Öyküleyici Metin

b

Bilgilendirici Metin

c

Şiir

Âşık Veysel, 1894 yılında bir güz günü doğmuştur. Yedi yaşında çiçek
hastalığına yakalanınca gözlerini kaybetmiştir. Gözlerini dünyaya kapatan
Veysel’in hâline üzülen babası ona oyalanması için bir saz almıştır. Böylece
karanlık dünyası aydınlanmıştır.
Bir gün komşusu Nasrettin Hoca’dan ipini
ödünç istemiş. Ama bu komşu daha önce
ödünç aldıklarını geri getirmediği için Hoca
“Bizimkiler ipe un serdi, ip müsait değil.” demiş. Komşusu “Hocam ipe hiç un serilir mi?”
deyince Hoca:

Ta Kars’a kadar Edirne’den

— İnsanın vermeye gönlü olmayınca öyle
bir serilir ki...

Turgut Uyar

Seni boydan boya sevmişim
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Hikâye Haritası

Bir hikâyede bulunan unsurların (olay, kişi, yer, zaman) ve bu unsurlar arasındaki ilişkinin tablo hâlinde sunulmasına hikâye haritası denir. Hikâye haritası
ile metni anlamak kolaylaşır, metin ile ilgili özet bilgiye ulaşırız.
Aşağıdaki metni okuyup hikâye haritasını doldurunuz.
GÜNEŞ İLE POYRAZ
Bir gün Poyraz ile Güneş, çekişmeye başlamışlar.
Poyraz:
— Ben çok güçlüyüm, demiş.
Güneş buna karşı çıkmış:
— Hayır! Ben daha güçlüyüm.
O sırada yolda yürüyen bir yolcu görmüşler. Poyraz’ın aklına bir düşünce gelmiş.
— Şu yolcunun sırtından giysilerini kim çıkartırsa en güçlü odur, demiş.
Güneş bu öneriyi kabul etmiş. İşe önce Poyraz girişmiş. Poyraz daha hızlı esmiş.
Ama adam daha çok üşümüş. Paltosuna daha sıkı sarılmış. Sonunda Poyraz pes
etmiş.
Sıra Güneş’e gelmiş. Güneş, yolcuya az bir ısı göndermiş. Yolcu ısınmış, rahatlamış. Paltosunu, ceketini çıkarmış. Güneş ısısını iyice artırmış. Yolcu sıcaktan bunalmış.
Üstündeki kazağı da çıkarmış. Serinlemek için denize koşmuş. Çekişmeyi aklıyla
hareket eden Güneş kazanmış.
Olayın kahramanları

Olay nerede yaşanıyor?

kimdir?

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

..................................................
..................................................
Anlatılan olay nedir?

..................................................
..................................................
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HİKÂYENİN ADI
...........................................

Olay ne zaman yaşanıyor?

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

METİNDE ANLAM
ÇINAR AĞACI İLE SAZ
Tabiatta koca bir çınar ağacıyla incecik gülden narin bir saz yan yana yaşıyorlarmış. Çınar, yüksekten saza bakıp onu
küçümser ve alaycı bir şekilde konuşurmuş.
Günlerden bir gün saza:
— Bir bana bak bir de kendine. Ben
haşmetli, uzun ve koca yapraklarımla çok
güzelim. Rüzgâr esse hemen bükülürsün
ama ben dimdik durur, heybetimi korurum,
demiş.
Saz, içini çekmiş ve ona haklı olduğunu söylemiş ama çınar susmamış:
— Benim köklerim kuvvetli, dallarım iri, gövdem seninkinin on katı. Kuşlar bile
beni evi gibi kullanır. Gel, bana yanaş da seni koruyayım.
Saz artık dayanamamış ve çınara:
— Ben inceyim ama rüzgârdan bükülsem de kırılmam. Esnektir gövdem, demiş.
Bu arada kuvvetli bir rüzgâr esmiş ve zavallı ulu çınar ağacını kökünden söküp
çıkarmış.
La Fontaine
VARLIKLAR

ANA FİKİR

KONU

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

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

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

HİKÂYENİN ADI
.................................................

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

ZAMAN

YER

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

YAZAR

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

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Paragrafta 5N 1 K

Okuduğumuz veya dinlediğimiz metinleri daha iyi anlayabilmek için

N

e
erede
e zaman
asıl
için

?

K

im

?

sorularına yanıt ararız.

Aşağıdaki metni okuyup 5N 1K sorularını yanıtlayınız.
GÖKKUŞAĞI

Bir bahar günü yeryüzünün rengi olan Yeşil, çevresindeki renklerle konuşuyormuş:
— Bakın ben ne kadar da büyüleyiciyim! Hayatın rengi benim. Ağaçlar, yapraklar hepsi
yeşil. Renklerin en güzeli benim.
Bu sırada söze gökyüzünün rengi olan Mavi girmiş:
— Evreni sadece yeryüzü olarak göremezsiniz. Gökyüzüne ve denizlere bakın, hepsi
mavi. Ben huzurun, mutluluğun rengiyim.
Bu konuşmaları duyan Beyaz da başlamış söylenmeye:
— Ben varken en güzel renk olmaktan bahseden kim? Saflığın, temizliğin rengiyim ben.
Benden daha etkili bir renk olamaz.
Kırmızı söze karışmış:
— Ben insanın vücudunda, gezinen kanın rengiyim, sevginin rengiyim. Ben olmazsam bu
dünyadaki diğer renklerin hiçbir anlamı olmazdı.
Renkler böyle övünürken yağmur yağmaya başlamış. Boş yere tartışıyorsunuz, her biriniz
yeterince özel ve güzelsiniz. Birlikteyken daha güzel olduğunuzu göstermeme izin verin, demiş.
Yağmur onların hepsini bir araya toplamış ve gökyüzünde bir yay gibi germiş. Böylece gökkuşağı oluşmuş. Gökkuşağı, o günden sonra dostluğun, kardeşliğin ve barışın sembolü olmuş.
1.

Renkler ne zaman konuşmaya başlamış?

2. Renkler kendilerini nasıl anlatmış?
3. Renkler bir araya gelince ne olmuş?
4. Renkler niçin boş yere tartışıyormuş?
5. Renkleri bir araya kim toplamış?
6. Renkler nerede bir araya gelmişler?
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METİNDE ANLAM
Ana Fikir
Bir metinde asıl anlatılmak istenene ana fikir (ana düşünce) denir. Yazarın
okuyucuya vermek istediği mesaj ana fikri oluşturur. Bir metnin ana fikrini bulmak için “Bu metin niçin yazılmış?” sorusuna yanıt aranır.
Aşağıdaki metinlerin ana fikirlerini yazınız.

YALANCI ÇOBAN
Çobanın biri çok yalancıymış. Canı sıkıldıkça “Kurt geldi!” diye yalandan bağırırmış. Bir gün gerçekten kurt gelmiş. Sürüye saldırmış. Çoban,
feryat ederek yardım istemiş. Fakat köylüler yine yalan söylediğini sanmışlar. Kimse yardıma gitmemiş. Çoban da yalancılığının cezasını çekmiş.
Metnin ana fikri: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

TESTİ KIRILDIKTAN SONRA
Nasrettin Hoca, oğlunu çeşmeye gönderirken oğlunun kulağını çekmiş.
Sonra da bağırmış “Sakın testiyi kırma!” Bunu görenler “Ne yapıyorsun
Hoca Efendi? Çocuk testiyi kırmadı ki... Niye çocuğu azarlıyorsun?” demiş. Hoca da “Testi kırıldıktan sonra iş işten geçmiş olur.” demiş.
Metnin ana fikri: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Metnin Konusu

Bir metinde üzerinde durulan düşünce, olay veya duruma konu denir. Bir
metnin konusunu bulmak için “Bu metin ne anlatıyor?” sorusu sorulmalıdır.
Aşağıdaki metinlerin konularını yazınız.
Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan’dır.
Vatikan’ın yüz ölçümü yalnızca 60 tane futbol sahasının yan yana getirilmiş
şeklidir.
Dünyanın en küçük ülkesinde bin beş yüz kadar insan yaşar. Roma’nın merkezinde bulunan Vatikan’da Papa, tek yetki sahibi olan kişidir. Dünyanın her
tarafından insanların buraya gelmelerinin bir nedeni de Vatikan koleksiyonlarındaki tabloları, heykelleri ve diğer ünlü sanat yapıtlarını görmek istemeleridir.
Renkli Bilgiler Kitaplığı, Ünlü Yerler
Metnin konusu: ..................................................................................................................................
Yengem bize evin bahçesini gezdirdi. Burada çok çiçek vardı. Gül, papatya
ve menekşeler mis gibi kokuyorlardı.
Yengem:
— Çocuklar, bu çiçekler, bahçemizi süsler. Bakın, ne kadar güzeller! Onları
koparmadan koklayın. Çünkü çiçekler dalında güzeldir, dedi.
Sonra bizi ağaçların olduğu bölüme götürdü.
— Burası da meyve bahçesi. Bunlar elma, armut, kiraz ağaçları. Bunların
meyvelerini toplar, yeriz.
Bakınız burada da patlıcan, domates, kabak var. Onlar her zaman soframızda bulunur, dedi.
— Bitkiler canlıdır. Onların güneşe, havaya ve toprağa gereksinimi vardır.
Bunlar olmasa bitkiler, solar ve kurur.
Erdal Kartal
Metnin konusu: ..................................................................................................................................
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METİNDE ANLAM
Metne Başlık Bulma
Bir metinde anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubuna başlık denir.
Bir metne uygun başlık bulmak için önce metnin konusu ve ana fikri bulunmalıdır.
Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.
..................................................................................
Dağlık bir bölgede bir bilge çırağıyla
yürürken oğlan ayağını taşa çarpar, can
acısıyla “Ah!” diye bağırır. Dağdan “Ah!”
diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk
hayretle “Sen kimsin?” der.
Çocuğun aldığı yanıt “Sen kimsin?” olur.
Çocuk bu yanıta kızar ve “Sen bir korkaksın!” diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt “Sen
bir korkaksın!” olur. Ustasına bakar ve “Ne
oluyor?” diye sorar. “Oğlum, dikkat et.”
diyen bilge vadiye doğru “Sana hayranım!” diye bağırır. Ses “Sana hayranım!” diye
yanıtlar. Usta “Sen harikasın!” diye bağırdığında bu kez dağdan “Sen harikasın!”
yanıtı gelir. Çırak şaşırmıştır ve ne olduğunu anlayamamıştır. Bilge durumu şöyle
açıklar:
— Oğlum, insanlar buna yankı derler ama gerçekte yaşamın ta kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam, senin davranışlarının aynasıdır.
Papatya Kokulu Hikâyeler

1. Metnin konusunu yazınız.
....................................................................................................................................................................................
2. Metnin ana fikrini veren bir atasözü yazınız.
....................................................................................................................................................................................
3. Metne uygun bir başlık yazınız.
....................................................................................................................................................................................
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Şiire Başlık Bulma

Şiire başlık bulurken önce şiiri dikkatlice okumalıyız. Sonra şiirin ana duygusunu bulmalıyız. Şiirin başlığı, şiirin içeriği ile bağlantılı olmalıdır.
Aşağıdaki şiirleri okuyunuz ve uygun başlıklar yazınız.
....................................................................
Rüzgârın haylaz çocukları
Poyraz, Meltem
Yıldız, Karayel.
Kimi serinletir,
Kimi üşütür.
Kovalar bulutları, savurur tohumları
Kuşlara yoldaş, uçurtmaya arkadaş
Es hınzır rüzgâr
Gıdıkla yanağımızı
Serinlet dünyamızı.
Şefika SUCU

....................................................................
Dağlar giydi beyaz giysisini
Yerlerde pamuk şekerleri
Toprak derin uykudayken
Yeriz balkabağı, lahana ve brokoli

............................................................
Her yerden daha güzel
Bizim için burası
Okul, sevgili okul
Neşe, bilgi yuvası.

Akşam yuvarlak fener gökyüzünde

Güzel kitaplar burada
Birçok arkadaş burada
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da?
Rakım ÇALAPALA

Göçmen kuşlar giydi mayoları
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Bembeyaz toprak ışıldıyor neşeyle
Çalışkan karınca sıcacık evinde
Ağustos böceği direniyor tüm gücüyle

Bizim giysiler andırıyor lahanayı
Gecelerin boyu uzun
Gündüzlerse pek tezcanlı
Deniz IŞIK

METİNDE ANLAM
Olayların Oluş Sırası (Metin Oluşturma)
Bir olayı anlatırken olayları oluş sırasına göre anlatmalıyız. Bunu anlatırken
de “ilk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda” gibi ifadelerden
yararlanırız.
Aşağıda verilen ifadeleri oluş sırasına göre numaralarını kullanarak sıralayınız.
1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
2 Ediz saha kenarında arkadaşlarını izledi.
3 Ediz ve arkadaşları sahada toplanırlar.
4 Ediz maça başlar başlamaz düştü ve sakatlandı.
5 İki takım oluşturdular.
6 Ediz seke seke, arkadaşlarının yardımıyla sahadan çıktı.

Aşağıdaki ifadeleri oluş sırasına göre sembollerini kullanarak sıralayınız.
H Dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu.
♥ Karşıdan onu gören sarı saçlı çocuk yaşlı adamın yanına geldi.
♦ Yaşlı adam o yağmurda dışarıdaydı.
▲ Kırmızı şemsiyesini ona uzattı.
➙ Sarı saçlı çocuk, yaşlı adamı gideceği yere kadar götürdü.
■ Soğuk bir kış günüydü.

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Metne Uygun Soru Sorma

Metnin daha iyi anlaşılabilmesi için metinle ilgili sorular sorarız. Bu sorular
metinde yaşanan olaylar üzerinedir. Bu soruları doğru yanıtlayabilmek için metni dikkatle okuyup anlamalıyız.
Aşağıdaki metni okuyunuz. Metne uygun iki soru yazıp yanıtlayınız.
KIRLANGIÇ VE ÇAM AĞACI
Artık kış gelmişti. Ormandaki kuşlar, göç hazırlıkları yapıyorlardı. Yönetici leylek,
herkesin işini tamamlamasını istedi. Küçük kırlangıç, leyleğe ağlamaklı bir sesle yalvardı:
— Cik, cik! Beni bırakmayın. Beni de götürün.
Leylek, küçük kırlangıca sert bir sesle:
— Senin kanadın kırık, dedi. Uçamıyorsun. Biz uzak diyarlara gideceğiz. Seni taşıyamayız.
Uzaktan turnalar göründü. Onları gören leylek seslendi:
— Turnalar geliyor, kalkıyoruz.
Hep birlikte havalandılar. Turnaların peşine takılıp, sıcak bölgelere doğru uçtular.
Yaralı küçük kırlangıç, yaşlı gözlerle arkadaşlarına seslendi:
— Cik, ciik! Beni bırakmayın! Cik, cik!.. Ne olur beni de alın!
Küçük kırlangıcı kimse duymadı. Oysa çam ağacı, olanları izlemişti:
— Üzülme küçük kırlangıç, dedi. Ben seni korurum. Gür yapraklı dallarını uzattı. Küçük
kırlangıcı kucakladı. Sıcak ve güzel bir dalına yatırdı. Küçük kırlangıç çok sevindi.
— Cik! Ciik! Sağ ol çam ağacı, sağ ol dostum, dedi.
İşte o günden sonra çam ağacının yaprakları yıl boyunca hep yeşil kalmaya başladı.
Tarık Demirkan

1. Soru :
Yanıt : ......................................................................................................................................................................
2. Soru :
Yanıt : ......................................................................................................................................................................
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METİNDE ANLAM
Metni Tamamlama
Metin tamamlanırken öncelikle verilen bölüm dikkatlice okunmalıdır. Metnin
unsurları belirlenmeli, tamamlanacak kısım verilen metinle bağlantılı olmalıdır.
Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni tamamlayınız.
KÜÇÜK HAYLAZ AYI
Ormanda ne kadar genç hayvan varsa, okula gidiyormuş. Yalnız küçük ayı, okumayı gereksiz gördüğü için okula gitmiyormuş. Fakat bir gün kaçak ayı “Yeni boyalı” levhası asılı bir
kanepeye oturmuş. Üstü başı yağlı boya olmuş.
Ertesi sabah küçük ayı evden çıkınca bir bakmış ki, posta kutusunda bir parça kâğıt
duruyor. İçinden “Beni aldatamazsın. Her hâlde bu kâğıtta da yeni boyandı, yazılı. Birisi kutumuzu boyamış. Aman yanına sokulmayayım.” demiş ve öyle yapmış.
O gün öğleden sonra küçük ayı bir ağacın altında oturmuş “Acaba ne yapsam?” diye
düşünürken, hayvanların ellerinde yiyecek tepsileri, sepetleriyle ormana gittiklerini görmüş.
Küçük ayı, çalıların arkasına gizlenerek onları gözetlemiş. Hayvanların bir kır eğlencesi
yaptıkları belliymiş. “Acaba beni neden davet etmediler ki?” demiş, başlamış ağlamaya.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Andersen Masalları
(Kısaltılarak alınmıştır)
Masalın sonunu yazmaya başlamadan önce aşağıdaki soruların cevaplarını
düşünün.
•

Tavşanın sözleri üzerine, küçük ayı neler hissetmiş olabilir?

•

Dostları ona ne gibi öğütler vermiş olabilirler?.
....................................................................................................................................................................................
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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İstiklal Marşı

Dilara, İstiklal Marşımızın ilk altı dörtlüğünü yazmıştır. Ancak Dilara bazı
sözcükleri unutmuştur. Eksik sözcükleri tamamlamasına yardım eder misiniz?
İSTİKLAL MARŞI
Korkma! ............................. bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ............................. .
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim ............................. ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey ............................. hilal!
Kahraman ırkıma bir ............................. ne bu şiddet bu .............................?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, ............................. istiklal.
Ben ............................. beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana ............................. vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; ............................. çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, ............................. sığmam, taşarım.
............................. âfâkını sarmışsa çelik ............................. duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi ............................. var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı .............................,
............................. dediğin tek dişi kalmış .............................?
Arkadaş! Yurduma ............................. uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu ............................. akın.
Doğacaktır sana ............................. günler Hakk’ın
Kim bilir, belki yarın belki ........................................... .
Bastığın yerleri ............................. diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki ............................. kefensiz yatanı.
Sen ............................. oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet ............................. .
Mehmet Âkif ERSOY
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1. İstiklal Marşı’mızın şairi kimdir?

6.

İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Osman Zeki Üngör
C) Yayha Kemal Beyatlı

2. İstiklal Marşımız kaç dizeden
oluşmaktadır?
A) 30

B) 40

21

Öğretmen
Hangi öğrenci öğretmenin sorusunu doğru yanıtlamıştır?
A)
12 Mart 1921

C) 41
B)

3. “İstiklal” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) bağımsızlık
		

18 Mart 1918
C)

B) gelecek

23 Nisan 1920

C) özgürlük

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
İstiklal Marşı’mızın ilk dörtlüğünde geçmez?
A) korkma
		

B) ocak

C) çatma

5. Çatma, kurban olayım çehreni ey
nazlı hilal!
Altı çizili sözcük ile kastedilen
hangisidir?
A) yıldız		

B) askerler

C) Türk bayrağı

7. İstiklal Marşı’mızda geçen hangi
sözcüğün anlamı yanlış verilmiştir?
A)

ırk

soy

B)

hür

millet

C)

çehre

surat

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Kurallara Uyalım

KONUŞMA KURALLARI
* Dinleyiciler ile göz teması kurulmalıdır.
* Dinleyicilerin duyacağı bir ses
tonu ile konuşulmalıdır.
* Konuşma sırasında jest ve mimikler kullanılmalıdır.
* Sözcükler, anlamına uygun kullanılmalıdır.

OKUMA KURALLARI
* Okunacak metin ile göz arasındaki mesafe 25-30 cm olmalıdır.
* Okuma sırasında noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.
* Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmelidir.
* Sessiz okuma sırasında dudaklar kıpırdatılmamalıdır.

DİNLEME KURALLARI
* Konuşmacı ile göz teması kurulmalıdır.
* Konuşmacının sözü kesilmemelidir.
* Konuşmacının dikkatini dağıtacak hareketler yapılmamalıdır.

YAZMA KURALLARI
* Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır.
* Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.
* Sayfa düzenine ve temizliğine
dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangileri konuşma, okuma, dinleme veya yazma
kurallarına uymamıştır? İşaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
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)
)
)
)
)
)
)
)
)

Güniz :
Bulut :
Belgin :
Can :
Ada :
İrem :
Kaan :
Uğur :
Ayfer :

Konuşurken yüz ve vücut hareketi kullanırım.
Birini dinlerken gözüm başka yerlere de kayar.
Kitap okurken noktalama işaretlerine dikkat ederim.
Konuşma sırasında anlamını bilmediğim sözcükleri de kullanırım.
Özenli, okunaklı ve düzgün yazılar yazarım.
Dinleme sırasında nezaket kurallarına uyarım.
Sesli okuma yaparken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederim.
Sessiz okuma yaparken dudaklarımı kımıldatırım.
Konuşmalarımda dilimize henüz yerleşmemiş sözcükleri kullanırım.
3. Sınıf Türkçe
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1.

KARNABAHAR KÖFTESİ
İlk olarak karnabaharı haşlayalım. Haşlanan karnabaharın suyunu süzüp
püre hâline getirelim. Üzerine bir su
bardağı kaşar peyniri, iki yumurta,
bir çay bardağı sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyelim. İyice yoğurup şekil
verelim. Kızarana kadar pişirelim.

Bu yemek tarifinde hangi malzeme kullanılmamıştır?
A) yumurta		

B) un			

C) sıvı yağ

a

.

2.

▲ Öğretmenimizle beraber okul müdürümüze gittik.
★

Projemizi okul müdürümüze anlattık, çok beğendi.

■

Havalar ısınmaya başlayınca okul bahçesinde sebze yetiştirmeye karar
verdik.

▲ , ★ , ■ işaretleriyle verilen olaylar, oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?
A) ▲ , ★ , ■		

B) ★ , ■ , ▲		

C) ■ , ▲ , ★

Ad Soyad:.....................................................................................................
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3. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin konwusu yanlış verilmiştir?
A)

B)
Dostluk dediğin güzel bir kitap
Hava gibi

Seviyorsan canını
Vücuduna iyi bak

Su gibi

Kuvvetlendir kanını

Ekmek gibi

İstersen çok yaşamak

Vazgeçilmez bir tat
Ana duygu: Kitap sevgisi

Ana duygu: Sağlık

C)
Berrak akar suları
Nefis kokar baharı
Neşe içinde kuşları
Biz doğayı severiz
Ana duygu: Doğa sevgisi

4.

Orman yurdun öz evladı
Ormansız yok dünya tadı
Cümle işlerin kanadı
Ayşen

Ormandaki varlığa bak

Ayşen’in okuduğu şiirin teması (ana duygusu) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama sevinci		
104
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B) Orman sevgisi		

C) Yurt sevgisi
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Ben hayvanları özellikle de kedileri çok severim. 1995’te Ortaköy’de
oturuyorduk, bahçede oynuyordum. Bahçemize yavru bir kedi geldi. Yolunu şaşırmış olmalıydı. Onu evimize aldık, besledik. Bir daha hiç ayrılmadık.
Bu metnin hikâye unsurlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Olay: Bir çocuğun köpekle dost olması
B) Yer: Ortaköy
C) Zaman: 1995

6. Aşağıdakilerden hangisi hikâye unsurlarından biri değildir?
A) Yer			

B) Zaman			

C) Başlık

7.
Bursa’da yer alan Uludağ Millî Parkı, 13 bin hektarlık yüz ölçümüyle her
yıl binlerce doğaseveri ağırlıyor. Kış aylarında kayak, buz pateni vb. kış
sporlarının yapılabildiği Uludağ Millî Parkı havaların ısınmasıyla birlikte
dağcılar ve orman yürüyüşçüleriyle dolup taşıyor.
Bu metinde Uludağ Millî Parkı ile ilgili hangisine değinilmiştir?
A) Çeşitli kış sporlarının yapıldığına
B) Eşsiz bir manzarasının olduğuna
C) Niçin millî park olduğuna
Ad Soyad:.....................................................................................................
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8. Bazı ninnilerde hayvanlardan bahsedilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?
A)
		
B)
Bir ay doğmuş meşeden

Dam üstünde kediler

Oğlum gelir köşeden

Mırnav mırnav dediler

Rengini gülden almış

Kızın yiyeceğiz dediler

Kokusunu menekşeden

Uyusun da büyüsün ninni

C)
Uyu gözlerin süzülsün
Kirpiğine inci dizilsin
Alnına hayır yazılsın
Ninni gonca gülüm ninni

9.

İlim, ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsen
Ya nice okumaktır
Yunus Emre
Bu metnin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirdir.
B) Dört dizeden oluşmaktadır.
C) Bilgilendirici metinden alınmıştır.
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Hazerfen Ahmet Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Evinde deneylerle uğraşıp çeşitli konularda araştırmalar
yapan Hazerfen Ahmet Çelebi, İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek almıştır.
Böylece bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini
gerçekleştirmiştir.
Bu metnin türü için hangisi söylenebilir?
A) Şiirdir.		

11.

B) Hikâye edici metindir.		

C) Bilgi verici metindir.

1. metin
Melis ve ailesi, yine tatile gitmişti. Orada uzun zamandır görmediği
ilkokul öğretmeni ile karşılaşmıştı. Öğretmeni ile karşılaşmak onu çok
mutlu etmişti.

2. metin
Efe, o sene üçüncü sınıfa geçmişti. Annesi ve babası da ona tablet
hediye almıştı. Ancak Efe’nin tablet kullanma kuralları vardı. Efe’nin
uzun süre tabletle vakit geçirmesi yasaktı.

Bu iki metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi ortak olarak kullanılmamıştır?
A) Kişi			

B) Zaman				

C) Yer

Ad Soyad:.....................................................................................................
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12.

DERGİ YAZISI
İspanya’nın Sevilla kentinde sokaklarda yaklaşık 48 bin yetişmiş portakal
ağacı bulunuyor. Bu portakalların acı bir tadı olduğundan fazla tüketilmiyor. Kentteki portakal ağaçları çiçek açtıklarında güzel bir koku yayılıyor.
Ancak sokağa dökülen portakallar kirliliğe neden oluyor.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Portakal ağaçları nerede yetişiyormuş?
B) Portakallar niçin çok tüketilmiyormuş?
C) Yere dökülen portakallar için nasıl bir çözüm bulunmuş?

13.

A

Dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek
gibi.

S

Tüm bunların dışında olumlu düşünmek de sağlıklı yaşamın şartlarından biridir.

K

Sağlıklı ve uzun yaşamanın birçok şartı vardır.

Harflerle gösterilmiş cümlelerle anlamlı bir metin oluşturduğumuzda cümleler nasıl sıralanır?
A)
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B)

K A S 		

C)

S A K

SİL
E
N
İ
R
METİNDE ANLAM
Y EN ORU LA TEST 23
S
1. Hatice, Zeynep, Mustafa ve Fatih birlikte kare bir masada yemek yiyecektir.
Kişilerin oturma düzeni ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Mustafa ve Fatih karşılıklı oturmamaktadır.
• Fatih, Hatice’nin sağındadır.
• Zeynep, Hatice’nin solundadır.
Buna göre dört arkadaşın oturma düzeni hangisidir?
A)

B)

Mustafa
Zeynep

Mustafa
Zeynep

Fatih

Hatice
Fatih

Hatice
C)

Fatih
Mustafa

Zeynep
Hatice

2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şiir yarışması düzenlenecektir. Yarışma şartları şunlardır:
◆ “23 Nisan”, “Atatürk ve Çocuk”, “Dünya Barışı” temaları kullanılacaktır.
◆ Eserler bilgisayar çıktısı olmalıdır.
◆ Eserler en fazla iki sayfa olmalıdır.
◆ Eserler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir eserin yarışmaya katılmasını engeller?
A) Daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması
B) Bir sayfadan oluşması
C) El yazısı ile yazılması
3. Sınıf Türkçe
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23

TEST

METİNDE ANLAM

3. Aşağıda bazı oyunlarla ilgili bilgiler verilmiştir.
SARI KIRMIZI
*

DEVE CÜCE OYUNU

Bu oyun kız çocukları arasında
oynanır.

*

Grup hâlinde oynanır.

*

Oyunu oynamak için bir ip yeterlidir.

*

Bir kişi ebe olur.

*

*

İki kişi ipi ayaklarına geçirir. İpin
üstünden sarı kırmızı kupa yıldızı
denerek atlanır.

“Deve” diye bağırınca herkes
ayağa kalkar, “cüce” denince
herkes çöker.

*

Ebenin talimatlarına uymayan
yanar ve oyundan çıkar.

*

En son kalan oyunu kazanır ve
ebe olur.

*

Bütün çocuklar atladıktan sonra
ip yükseltilir. İpe takılan ya da
atlayamayan olursa ipin içindekilerden biriyle yer değiştirir.

HIMBIL OYUNU
*

Grup hâlinde oynanır.

*

Kaç kişi oynayacaksa o sayıda meyve grubu oluşturulup isimleri küçük
kâğıtlara kişi sayısı kadar yazılır. Sonra bu kâğıtar karıştırılıp oyunculara
dağıtılır.

*

Oyuncular, ellerinde aynı meyve grubunu biriktirmeye çalışırlar. Aynı
meyve grubunu elinde ilk tamamlayan kişi “Hımbıl” diyerek elini ortaya
koyar. Eli en üstte kalan hiç puan alamaz.

Turgut’un oynadığı oyunla ilgili şunlar bilinmektedir:
- Grup oyunudur.
- Herhangi bir malzemeye ihtiyaç yoktur.
- Turgut oyunda ebe olmuştur.
Bu bilgilere göre Turgut hangi oyunu oynamıştır?
A) Sarı Kırmızı		
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B) Deve Cüce		

C) Hımbıl

GÖRSEL OKUMA

5

5

GÖRSEL OKUMA
Şiiri okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.

KOCA KALPLİ PLÜTON
Güneş varken gündüz vakti,
Kimse göremez gezegenleri.
Her gece dizilirler semaya,
Hiç şaşmadan aynı sırayla!
Önce Merkür, Venüs ve evimiz Dünya,
Mars ile Jüpiter gelirler peşleri sıra.
Yuvarlanır arkalarından Satürn,
Dev gibi halkasıyla.
Uranüs ve Neptün yine en arkada,
Koşup yetişirler doğmadan gün,
Zor görürsün onları,
Elinde olsa bile dürbün!
Plüton ise uzaktaki küçücük bir kaya,
Ama kocaman bir kalp taşır kucağında.
Plüton da bir gezegen midir acaba?
					Esra ÇOM
					Lokum Dergisi
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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5. ÜNİTE

GÖRSEL
XX OKUMA
Metin Değerlendirme Çalışmaları

1. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
gündüz

aynı

gelmek

arka

zor

uzak

2. Metne göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a. Metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir? İşaretleyiniz.

b. Metindeki bilgilere göre hangi görsel Plüton’a ait olabilir?

c. Metindeki bilgilerden hareketle aşağıda verilen gezegen görsellerinin adını
örnekteki gibi yazınız.

Güneş
.............................
............................. ............................. ............................. ............................. .............................

3. Şiirin son dizesinde geçen sorunun yanıtını araştırınız.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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ı

GÖRSEL OKUMA
Görsel Okuma
Yazılı metinler dışında görmeye dayanan ögelere “görsel” denir.
Şekil, sembol, işaret, levha, harita, ilan, afiş, ürün etiketi, kullanım kılavuzu, karikatür, tablo ve grafikler görsel ögelerdir. Tüm bu ögeleri anlamlandırma ve
yorumlamaya görsel okuma denir.
Trafik Levhaları
1. Aşağıda verilen trafik levhalarını anlamları ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
8

DUR

1. Okul Geçidi
2. Park Yeri
3. Dikkat
4. Park Etmek Yasaktır

DUR

5. Dur
6. Sağa Dönülmez
7. Yaya Giremez
8. Bisiklet Giremez
9. Mecburi Yaya Yolu

DUR
DUR

10. Hastane
11. Yolda Çalışma Var
12. Taşıt Giremez

DUR

DUR

DUR
DUR

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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5. ÜNİTE

GÖRSEL
XX OKUMA
Görsel Yorumlama (Betimleme)

Aşağıdaki şiirlerde verilen bilgilerden hareketle gezegenlerin görsellerini
dörtlüklerle eşleştiriniz.
Adımı sorsan Jüpiter derim
  1

En büyük gezegenim

a

Hem yağışlı, fırtınalı
Hem de hızlı dönerim
Adımı sorsan Satürn derim

2

Halkalarım var benim
Buzdan, kayadan çekirdeğim

b

Sert rüzgârlar estiririm.

Adımı sorsan Uranüs derim
3

Yuvarlanan top gibiyim
Yana yatmış gezegenim

c

Kocaman bir buz deviyim

Adımı sorsan Neptün derim
4

Bilin bakalım nerdeyim
Sonuncusuyum gezegenlerin

d

Güneş’e en uzak benim
1. .........
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2. .........

3. .........

4. .........

GÖRSEL OKUMA
Karikatür Yorumlama
1. Aşağıdaki karikatürlerde anlatılmak istenen sorun nedir? Yorumlayınız.
a

b

.................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
c

.................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
d

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

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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5. ÜNİTE

GÖRSEL
XX OKUMA
Grafik Yorumlama

Tablo ve grafik yorumlarken rakamların, renklerin neyi ifade ettiği belirlenmelidir. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya verilerin neye denk geldiğine dikkat
edilmelidir.
1. Aşağıdaki grafikte bir internet sitesinin türlerine göre kitap satış sayıları
verilmiştir. Grafiği inceleyiniz, grafikten ulaşılabilecek yargıları işaretleyiniz.

Adet
25
20
15
10
7
5

a
b
c
d
e
f
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Kitap Türü

En çok şiir türünde kitaplar satılmıştır.
Roman türünde kitaplar hikâyelerden daha az satılmıştır.
En çok sevilen tür biyografidir.
Tarih ve anı kitaplarının toplamı roman kitaplarına denktir.
Biyografi türünde kitaplar anıdan daha çok satılmıştır.
Erkekler, kızlardan daha çok kitap satın almıştır.
3. Sınıf Türkçe

GÖRSEL OKUMA
Tablo Yorumlama
EBA TV İLKOKUL
Sınıf
İlkokul
1. sınıf

Saat Pazartesi
09:00

Türkçe-1

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Hayat Bilgisi-1

Türkçe-1

Hayat Bilgisi-1

Türkçe-1

Türkçe-1 (T)

Hayat Bilgisi-1 (T)

Hayat Bilgisi-2

İngilizce-2

Türkçe-2 (T)

Hayat Bilgisi-2 (T)

Hayat Bilgisi-3

İngilizce-3

Fen Bilimleri-3

İngilizce-3

İngilizce-4

Sosyal Bilgiler-4

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi-4

Fen Bilimleri-4

ETKİNLİK KUŞAĞI

09:30 Matematik-1

Matematik-1

Matematik-1 (T)
ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
2. sınıf

10:00

Türkçe-2

Hayat Bilgisi-2

Türkçe-2
ETKİNLİK KUŞAĞI

10:30 Matematik-2

Matematik-2

Matematik-2 (T)
ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
3. sınıf

11:00

Türkçe-3

Hayat Bilgisi-3

Türkçe-3
ETKİNLİK KUŞAĞI

11:30 Matematik-3 Fen Bilimleri-3

Matematik-3

ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
4. sınıf

12:00

Türkçe-4

Sosyal Bilgiler-4

Türkçe-4

ETKİNLİK KUŞAĞI

12:30 Matematik-4 Fen Bilimleri-4

Matematik-4

ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul- 13:00 İYEP Türkçe İYEP Matematik İYEP Türkçe İYEP Matematik
larda YeTEKRAR 13:30 - 17:30
tiştirme
TEKRAR 17:30 - 21:30
Programı

İYEP Türkçe

Yukarıda ilkokul öğrencilerinin EBA TV ders programı verilmiştir. Sadece
bu tabloya bakılarak ulaşılabilecek yargıları işaretleyiniz.
a

Dersler kırk dakika sürmektedir.

b

Hafta içi her gün ders vardır.

c

Tekrar dersleri 17.30’da bitmektedir.

d

En çok sevilen ders hayat bilgisidir.

e

Ders aralarında etkinlik kuşağı vardır.

f

Her gün Türkçe dersi vardır.

g

3. sınıflarda tüm ders sayıları ikişer saattir.

h

1. sınıflarda diğer sınıflardakilerden daha fazla Türkçe dersi vardır.

i

En zor ders fen bilimleridir.

j

Sadece 4. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vardır.
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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5. ÜNİTE

GÖRSEL
XX OKUMA
Afiş Yorumlama

Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere
asılmış, genellikle resimli duvar ilanına afiş denir.
Aşağıdaki afişleri inceleyiniz, afişlerde işlenen konuyu altlarına yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................
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GÖRSEL OKUMA
Akıllı İşaretler
Televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir.
Aşağıda verilen akıllı işaretleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Semboller
  1

2

a

7+

3

7A

4

5

b

Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar
7 Yaş Altı İzleyici Kitlesi
Ailesi Eşliğinde İzleyebilir.

c

Şiddet / Korku

13+

d

7 Yaş ve Üzeri için

13A

e

13 Yaş ve Üzeri için

f

18 Yaş ve Üzeri için

6

g

7

8

Anlamları

18+

h

13 Yaş Altı İzleyici Kitlesi
Ailesi Eşliğinde İzleyebilir
Genel İzleyici Kitlesi

1. ......... 2. ......... 3. ......... 4. ......... 5. ......... 6. ......... 7. ......... 8. .........
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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GÖRSEL
XX OKUMA

1. Yeliz Öğretmen, okuyacağı kitaptan bir resim göstererek öğrencilerin
kitabın konusunu tahmin etmelerini
istemiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi yayalara yönelik bir levha değildir?
A)
B)

C)

4.
Buna göre Yeliz Öğretmen’in okuyacağı metnin konusu hangisi olabilir?
A) birikim B) temizlik C) çalışmak
2. Kitap en iyi arkadaş
Bana neyi sorsam söyler
Ne anlatsa en sonunda

Bu görselin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Doğa
		

B) Yaşam Sevinci
C) Paylaşmak

Çalış, iyi, doğru ol der.
			

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Aşağıdaki görsellerden hangisi
bu şiir ile ilişkilendirilebilir?
B)

A)

C)

120

5. Aşağıdaki görsellerden hangisi internetten alışveriş konulu bir
metinde kullanılamaz?
A)

B)

C)

3. Sınıf Türkçe

-

-

6.

8.

7+

Elde
yıkama

30 dereceye 60 dereceye 85 dereceye
kadar
kadar
kadar
yıkanab�l�r
yıkanab�l�r
yıkanab�l�r

13+
Bu işaretler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) bilgisayar oyunları
B) televizyon programları
C) gazete yazıları
7. Aşağıda 3/C sınıfındaki öğrencilerin iki ayda okuduğu kitap sayıları
verilmiştir.
20
15
10
5
0

Yıkanmaz

Öğrenciler

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Emel ve Merve’nin okuduğu kitap sayıları, Emre’nin okudukları kadardır.
B) En çok kitabı Gül okumuştur.
C) Ahmet, Emel’den daha az kitap
okumuştur.

Çamaşır
suyu
kullanılmaz

Ütülenmez

Kuru
tem�zleme
yapılab�l�r

Yukarıda ürün kullanım kılavuzuna
yer verilmiştir.
İmren Hanım, kuru temizleme yapılması uygun olan renkli bir bluz
almıştır.
Buna göre İmren Hanım’ın aldığı
bluzun kullanım kılavuzunda hangisi yoktur?
A)

Kitap sayısı

Em
M el
er
ve
Em
re
G
A ül
hm
et

-
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GÖRSEL XX
OKUMA

B)

C)

9. Yüz hareketlerine “mimik” denir.
Mimiklerimizi duygu ve düşüncelerimizi daha iyi anlatmak için kullanırız.
Betül, eve geldiğinde kardeşinin
onun eşyalarını karıştırdığını fark
etmiştir.
Buna göre Betül’ün yüzünde hangi
mimik belirmiş olabilir?
A)

B)

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

C)

121

Y EN
İN
SOR ESİL
TEST 25
U LA
GÖRSEL OKUMA
R
1. Anadolu kilimlerinde her bir desenin anlamı vardır. Aşağıda bu motifler ve
anlamları verilmiştir.

Kuş Motifi

Koç Boynuzu Motifi

Gücü ve şansı temsil
eder.

Bereketi ve kahramanlığı
temsil eder.

İnsan Motifi

Bereket Motifi

Özlemi temsil
eder.

Mutluluğu temsil
eder.

Buna göre,
		
“Mutluluk arıyorsan baktığın her yerde,
		 Mutluluk, kendi güler yüzünde”
dizelerini söyleyen biri kiliminde hangi motif veya motifleri kullanır?
A)

122

B)

3. Sınıf Türkçe

C)

e

2.
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GÖRSEL OKUMA
NİSAN 2022 YEMEK MENÜSÜ
1. HAFTA
4 Nisan
2022

5 Nisan
2022

6 Nisan
2022

7 Nisan
2022

8 Nisan
2022

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

• ezogelin
çorbası

• tarhana
çorbası

• yayla
çorbası

• şehriye
çorbası

• brokoli
çorbası

• balık

• karnabahar

• köfte

• taze
fasulye

• ıspanaklı
börek

• zeytinyağlı
brokoli

• makarna

• tahin helva • tulumba
tatlısı
• piyaz
• yoğurt

• bulgur
pilavı

• pirinç pilavı • meyve

• meyve

• kısır

• cacık

• puding

• yoğurt

Mustafa : Bu haftanın öğle yemeği menüsünü gördün mü?
Pelin

: Evet, sanırım ...................................... ve .................................. günleri evden yemek getireceğim.

Mustafa : Neden?
Pelin

: Sebze yemeklerini seviyorum ama beyaz et ve kırmızı et yiyemiyorum.

Yemek listesine göre bu konuşmada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir?
A) pazartesi ve salı						
B) pazartesi ve çarşamba
C) perşembe ve cuma

3. Sınıf Türkçe

123

TEST

25

GÖRSEL OKUMA

3 ve 4. soruları aşağıdaki görsele göre yanıtlayınız.

3. Bu görselin kullanıldığı projenin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) ÖNCE SAĞLIK		

B) EKONOMİYE DESTEK		

C) SIFIR ATIK

4. Bu görselin kullanıldığı projenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Doğa dostu tüketim alışkanlığı kazandırma
B) Çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırma
C) Paylaşma alışkanlığı kazandırma
124
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SÖZCÜK TÜRLERİ

6

6

SÖZCÜK TÜRLERİ

KURT İLE KÖPEK
Bir köpek, ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan
kurt, ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu hâline çok üzülmüş. “Ne kadar kötü
görünüyorsun böyle kurt kardeş!” Herkes bizi düşman bilse de biz uzaktan akrabayız.
Doğrusu sana yardım etmek isterim.” demiş.
“Hiç sorma, ağır bir hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım. Şimdi
iyileştim ama bir av yakalayacak kadar gücüm kalmadı. Ben de böyle aç susuz dolaşıyorum artık.” demiş kurt. “Sen hiç üzülme.” Ben sana yardım edeceğim. Bu akşam
sahibimin düğünü var. Akşam olunca köyün dışındaki çalılıklara gel. Ben sana düğün
yemeklerinin artıklarını taşırım.” demiş köpek.
Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt, sonunda kendini toparlayıp
eski kuvvetine kavuşmuş. Teşekkür edip vedalaştıktan sonra da ormana gitmiş.
Aradan yıllar geçmiş. Köpek iyice yaşlanınca sahibi onu dışarı atmış.
Ormanda aylak aylak gezen köpek, eski dostu kurtla karşılaşmış. “Hayrola?”
demiş kurt. “Çok perişan görünüyorsun.” Köpek içini çekip “Yaşlandım artık! Sahibimin
işine yaramadığım için beni kovdu.” demiş. Kurt “Biz eski dost değil miyiz?” demiş. “Şimdi yardım etme sırası bende. Hatırlasana, benim hayatımı nasıl kurtarmıştın? Hemen
bir plan yapmalıyız. Tamam buldum! Senin sahibinin küçük bir çocuğu vardı değil mi?
Şimdi ben gidip onu kaçıracağım, sen de geri götüreceksin. Böylece sahibin seni el
üstünde tutacak.”
Bu sözleri söyleyen kurt, kaşla göz arasında gidip çocuğu ormana getirmiş. Köydeki herkes silahlanıp ormana koşmuş ancak daha ormana girmeden yaşlı ve işe
yaramaz diye evden kovdukları köpeğin çocuğu geri getirdiğini görmüşler. Bu olaydan sonra yaşlı köpeğin itibarı öyle artmış ki insanlar onun kahramanlığını yüzlerce
yıl çocuklarına anlatmışlar. Kurtla köpek arasındaki bu danışıklı dövüşü hiç kimse
anlayamamış.
La Fontaine
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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6. ÜNİTE

SÖZCÜK
XX TÜRLERİ
Metin Değerlendirme Çalışmaları

1. Aşağıdaki sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına
yazınız.
aylak: ........................................................................................................................................................................
plan: ............................................................................................................................................................................
itibar:.......................................................................................................................................................................
el üstünde tutmak: .....................................................................................................................................
kaşla göz arasında: .....................................................................................................................................
danışıklı dövüş: ...............................................................................................................................................
iç çekmek: ...............................................................................................................................................
2. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.
köpek

: ...............................

kuvvet

: ...............................

yaşlı

: ...............................

olay

: ...............................

yemek

: ...............................

yıl

: ...............................

3. Aşağıdaki soruları “Kurt ile Köpek” adlı metne göre yanıtlayınız.
1.
.........................................................................
1. Köpek, kurt ile nerede karşılaşmış?
2. Köpek neye üzülmüş?
3. Kurt nasıl bir hâldeymiş?
4. Köpek ne zaman, kim tarafından
dışarı atılmış?
5. Küçük çocuğu kim kaçırmış?
6. İnsanlar niçin köpeğin kahramanlığını
yıllarca anlatmışlar?
126

3. Sınıf Türkçe

2.

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

		.........................................................................
3.

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

		.........................................................................
4.

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

5.

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

6.

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

SÖZCÜK TÜRLERİ
Varlıkları Karşılayan Sözcükler (İsimler)
Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.
İSİMLER

Varlıklara
Verilişlerine
Göre İsimler

Özel
İsim

Cins
İsim

Varlıkların
Oluşlarına
Göre İsimler

Somut
İsim

Varlıkların
Sayılarına
Göre İsimler

Soyut
İsim

Tekil
İsim

Çoğul
İsim

Topluluk
İsmi

UYARI:
Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcükler “-mek, -mak” eklerini almazlar.

1. İsim olmayan sözcüğün bulunduğu kutuyu örnekteki gibi boyayınız.
a)

kazak

Türkçe

gittik

d)

Minnoş

görmüş

ordu

b)

bayram

ağlıyor

telefon

e)

ağaç

çoraplar

bekle
bekle

c)

serecek

eczane

kalem

f)

dinlesen

Gül

gün

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

• Aynı tür olan varlıkları karşılayan sözcüklere cins isim (tür adı) denir.
Örnek: kapı, bulut, su, perde, insan...
• Dünyada eşi benzeri olmayan varlıkları karşılayan sözcüklere özel isim denir.
Örnek: Bursa, Mustafa Kemal Atatürk, Çalıkuşu, Türkiye, Çince...
UYARI:
Özel isimler büyük harfle başlar.
1. Bulmacada gizlenmiş özel isimleri örnekteki gibi bulunuz.
M A N

İ

A N E
K

T

A S
S
A

İ

B

S A

A

K A T Ğ
Ü

R

K Ü

C O Ü

R

E

K

L

I

N E M

A Ç

İ

R

L

E

R

I

E V

2. Özel isimleri “Ö”, cins isimleri örnekteki gibi “C” torbasına taşıyınız.
a. Malatya

f. Çilek

k. Van Gölü

b. Defter

g. Takım

l. Rüzgâr

c. Çerçeve

h. Korku

m. Okul

d. Güneş

i. Rüya

n. Keloğlan

e. Kızılırmak

j. Venüs

o. Rüya
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a

Ö

C

SÖZCÜK TÜRLERİ
Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler
Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut
isim, algılayamadıklarımıza soyut isim denir.
Örnek: ✓ kedi, bilgisayar, masa, papatya (somut isim)
		

✓ korku, rüya, mutluluk, özlem (soyut isim)

1. Soyut isim bulunan afişleri örnekteki gibi işaretleyiniz.
HAYALLERİNİN

ANNEM VE BEN

İNEKLERİ

SAHİPSİZ OYUNCAK,

SESİNİ

SIRA ARKADAŞI

SEVİYORUM

OYUNCAKSIZ ÇOCUK

YÜKSELT!

OLDUK!

SÜTÜMÜ İÇİYORUM!

KALMASIN!

KÜÇÜK

HER GÜN EN AZ

SPORLA

FİKİR SİZDEN

HAYALLER BÜYÜK

30 DAKİKA

BAĞLAN

DESTEK

PROJELER!

KİTAP OKUYORUZ!

HAYATA!

BİZDEN!

2. Aşağıdaki şiirde geçen somut isimlerin altını çiziniz.
			
OLSAM
Bir ağaç olsam
En yüksek dalıma bir kuş konsa
O kuş olsam
Uçsam incecik bir buluta
O bulut olsam
Yüksek, karlı bir dağa sarılıp dursam
O yüksek karlı dağ olsam
Serin sular toplasam bir ırmakta
O ırmak olsam

Binbir çiçekli kırlara dağılsam
Bir gelincik olsam
Bir kelebek olsam
Bir çocuk olsam o kelebeğin ardında
Koşsam, yorulsam,
Bir ağaç altında yatıp uyusam
O ağaç olsam
En yüksek dalıma bir kuş konsa.
Ayla ÇINAROĞLU

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

• Aynı türden bir tek varlığı karşılayan isimlere tekil isim denir.
Örnek: kuş, ağaç, kalem...
• Aynı türden birden çok varlığı karşılayan isimlere çoğul isim denir. Çoğul
isimler “-ler, -lar” çoğul eklerini alırlar.
Örnek: kuşlar, ağaçlar, kalemler...
• Tekil olmasına rağmen birden çok varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir.
Örnek: sürü, orman, deste, grup...
UYARI:
Topluluk isimleri de çoğul eki alabilir. Örnek: sürüler, ormanlar, desteler, gruplar...
1. Aşağıda verilen tekil isimleri örnekteki gibi çoğul isme dönüştürünüz.

2. Aşağıda verilen çoğul isimleri örnekteki gibi tekil isme dönüştürünüz.

terlik

sebzeler

ütü

kuzular

çocuk

karanfiller

nar

günler

hafta

müzeler

yatırım

otobüsler

gezegen

bilgiler

öğretmen

sözler

maske

yardımlar

hizmet

isimler

3. Aşağıdaki isimlerin sayılarına göre özelliklerini örnekteki gibi yazınız.
adam
düzine
yastıklar
deniz
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:
:
:

tekil
.................................
.................................
.................................
.................................
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koltuklar :
meclis
:
toplum :
gazeteler :

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

toka
sayfalar
ordu
deniz

:
:
:
:

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

.

SÖZCÜK TÜRLERİ
Hâl (Durum) Ekleri
İsimler hâl (durum) eki alır. İsmin beş hâli vardır:
Örnekler
1. Yalın Hâl ® araba

2. Belirtme (-i) Hâli ® arabayı

3. Yönelme (-e) Hâli ® arabaya

4. Bulunma (-de) Hâli ® arabada

5. Ayrılma (-den) Hâli ® arabadan

1. Aşağıdaki sözcüklere getirilmiş hâl (durum) eklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.
İsimler

1

Belirtme Hâli Yönelme Hâli Bulunma Hâli Ayrılma Hâli

günü

2

İstanbul’da

3

parka

4

köpeği

5

vatandan

6

Sarıkız’ı

7

sandalyeden

8

saygıda

9

masaya

10

kartondan

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun hâl (durum) eklerini getiriniz.
1. Buraya Ankara’......... mı geldiniz?

4. Park......... kuşlar......... yem verdik.

2. Ben üçüncü sınıf......... gidiyorum.

5. Kitaplarım Zehralar......... kaldı.

3. Kırtasiye......... iki kalem aldım.

6. Ev............ koşarak çıktım.

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe

131

6. ÜNİTE

SÖZCÜK
XX TÜRLERİ

3. Başar, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcüğün bulunduğu kutuyu boyamıştır. Her doğru cevabı için 10 puan alacaktır.
Buna göre Başar, kaç puan alır?
1.

Varlıkları ve kavramları karşılayan
sözcüklere .......................................... denir.

isim

sıfat

2.

Varlıklara verilişlerine göre isimler
......................... ayrılır.

ikiye

üçe

3.

Dünyada eşi benzeri olmayan varlıklara verilen adlara ........................ denir.

cins isim

özel isim

4.

Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıklara verilen adlara ............................. denir.

somut isim

soyut isim

5.

Tekil olmasına rağmen birden çok
varlığı bildiren isimlere .................... denir.

çoğul isim

topluluk ismi

6.

“Rüya, özlem, sevgi” sözcükleri oluşlarına göre ......................... isimdir.

soyut

özel

7.

“Balıkçı, fincan, silgi” sözcükleri sayısına göre ......................... isimdir.

tekil

çoğul

8.

İsimler hâl (durum) eki .......................... .

alabilir

alamaz

9.

Adın hâl (durum) eki almamış hâline
............................... denir.

basit hâl

yalın hâl

“Karabaş, Denizli” isimleri verilişlerine göre ............................. isimdir.

özel

cins

10.

Puan: .....................
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SÖZCÜK TÜRLERİ
XX
1.

Türk, dünyada bir tektir
1

4. Varlıklara verilişlerine göre hangi
isimlerin baş harfleri, cümle başı
haricinde, büyük yazılmaz?

Milletlere örnektir

A) renk isimleri

Türklüğün meşalesi
2

B) insan isimleri
C) kurum isimleri

Asla sönmeyecektir
Halil SOYUER

5. Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki
almış bir topluluk ismidir?
A) öğrenciler

Numaralandırılmış isimlerin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
1

26

2

A) somut isim

çoğul isim

B) özel isim

soyut isim

C) topluluk ismi

somut isim

2. Altı çizili sözcüklerden hangisi
özel isimdir?
A) Toprak, bahar gelince canlanır.

		

C) ordular

6.
bayrak
umut

ışık

Soyut ismin bulunduğu kutu çıkarıldığında şeklin son hâli nasıl
olur?
A)

B) Gül, en sevdiğim çiçektir.

B)
C)

C) Kaya, bizimle futbol oynayacak.
3. Hangi seçenekteki isimlerin özelliği diğerlerinden farklıdır?

B) hayaller

7. Biriken çöpler hemen kaldırılmalıdır.

A) Songül, Uranüs, İzmit

Hangisi altı çizili ismin özelliği
değildir?

B) boncuk, gıda, keçi

A) soyut isim

C) kış, fil, ev

		

B) cins isim

C) çoğul isim

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
soyut isim vardır?

12.
emek, uçak, bahçe

A) Kitabın sayfalarını hızla çevirdim.
B) Serra’nın renkli bir şemsiyesi
vardı.

Tahtadaki isimlerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mutluluk paylaşıldıkça anlam
kazanır.

A) Somut isim olmaları
B) Soyut isim olmaları

9. Disiplin özgürlük getirir.
Altı çizili sözcük için hangisi söylenemez?
A) Somut isimdir.
		

B) Cins isimdir.

C) Tekil isimdir.

Somut
İsim

A)

kova

3

B)

koku

C)

kol

Adımı sorsan Merkür derim
Güneş’e en yakın benim
Yavaş yavaş dönerim

Soyut
İsim
Filiz

3
3

11. Altı çizili sözcüklerden hangisi
yalın isimdir?
A) Yazları asmanın altında otururuz.
B) Olayı çevre köylerden duymayan kalmamıştı.
C) Herkes asmayı dedenin adıyla
tanıyordu.
134

13.

Ben sıcak bir gezegenim

10. Aşağıdaki tablonun hangi satırında yanlış işaretleme yapılmıştır?
Sözcük

C) Tekil isim olmaları

3. Sınıf Türkçe

Filiz’in söylediği şarkıda kaç özel
isim vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

14. Hangi seçenekte ismin hâli yanlış
gösterilmiştir?
A) masa ® -e hâli
B) evi ® -i hâli

C) okulda ® -de hâli

SÖZCÜK TÜRLERİ
Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler
İsimlerin rengini, biçimini, durumunu, sayısını ve yerini niteleyen ve belirten sözcüklere varlıkların özelliklerini belirten sözcük (sıfat) denir.
Örnek:

hangi?

nasıl?

büyük

bir

boş

birkaç

bu

birinci

1. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılmış olan sözcükler varlığı hangi yönden
nitelemiş ya da belirtmiştir? Örnekteki gibi işaretleyiniz.
a)

Minik kuş çok acıkmış.
renk

b)

sıra

sayı

işaret

biçim

sayı

işaret

sayı

işaret

biçim

işaret

Bu kitabı daha önce okumuştum.
renk

e)

işaret

Salona yuvarlak masa alacağız.
renk

d)

sayı

İki öğrenci köşede ders çalışıyor.
renk

c)

durum

durum

Anneannem birinci katta oturuyor.
renk

sıra

Ad Soyad:.....................................................................................................
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2. Aşağıdaki cümlelerde varlıkların özelliklerini niteleyen ve belirten sözcüklerin altını çiziniz.

a. Akşamları ılık süt içerim.

g. Oyuncakları şu kutuda saklıyor.

b. Geline çeyrek altın takmışlar.

h. Sevimli tavşan havuç yiyor.

c. Bu bilgisayar kimin?

i.

d. Herkese üçer misket düştü.

j. Bir oturuşta yarım ekmek yerim.

e. Esmer çocuk gol attı.

k. Edebiyatın birçok tanımı vardır.

f. Yaşlı ağacı budamışlar.

l.

Kırmızı çantanı yanına al.

Kahraman askerlerimiz geldi.

3. Aşağıdaki görsellere örnekteki gibi uygun niteleyici sözcükler yazınız.

kalın
...................................
kitap

...................................
gömlek

...................................
perde

...................................
oda

...................................
göz

...................................
çay

...................................
yol

...................................
çocuk
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SÖZCÜK TÜRLERİ
4. Aşağıdaki görselde gördüğünüz varlıkları örnekteki gibi özellikleriyle yazınız.

1.

beyaz bulut
...................................................................
6.

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

2.

................................................................... 7.

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

3.

................................................................... 8.

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

4.

................................................................... 9.

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

5.

................................................................... 10.

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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5. Aşağıda verilen özellik bildiren sözcüklerle bir varlığı niteleyecek ya da belirtecek şekilde cümle kurunuz.
SÖZCÜK
1.

yeşil

2.

çalışkan

3.

sıkıcı

4.

kare

5.

yorucu

6.

bu

7.

şöyle

8.

bazı

9.

birkaç

10.

hiçbir

11.

iki

12.

altıncı

13.

birer

14

yarım

15.

sonuncu
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XX
1. Aşağıdakilerin hangisinde varlığı niteleyen sözcük kullanılmamıştır?

27

5.

A) Bugün kitap okumadım.
B) Sevimli kedicik acıkmış.

1. büyük

2.

iyi

4. ağır

5.

dik

3. erken

C) Kırık sandalyeyi tamir ettik.

2.

B) yeni

C) çanta

ev

Aşağıda yan yana getirilen yukarıdaki pankart numaralarından
hangileri bir varlığın özelliğini
belirtir?

Aşağıdakilerden hangisi görseldeki çocuğun önündeki varlığı niteleyen bir sözcük olamaz?
A) mor

6.

A) 1ve 6		
		
6.

B) 3 ve 2

C) 4 ve 5

okulun
ışığı

3. Altı çizili sözcüklerden hangisi önüne geldiği ismi niteler?

kalemin
ucu

A) bilgisayarın ekranı
B) yuvarlak masa

sarı
elbise

C) öğrencilerin birkaçı

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın özelliğini bildiren bir sözcük kullanılmıştır?
A) akıllı ol		
		

Bu çiçekteki özellik bildiren sözcüğün bulunduğu yaprak boyandığında çiçeğin son durumu hangisi olur?
A)

B)

C)

B) akıllı kız

C) akıllı davran
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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7. Aşağıdaki kitapların hangisinde
özellik bildiren sözcük vardır?
A)

10.
Sıcak çorba içersem iyileşirim.

B)

Altı çizili sözcük için hangisi söylenebilir?
		

A) Bir varlığı karşılar.

C)

B) Bir varlığı niteler.
C) Bir ismin yerini tutar.
11. Sevimli köpek zor yürüyordu.
●
■
▲
Sembollerle gösterilen sözcüklerden hangisi bir varlığın özelliğini
bildirmektedir?

8.

A) ●

B) ■

C) ▲

12. Kırmızı kalemimi unuttuğum için yeşil kalemimle yazıyorum.
Görseldeki varlık hangi sözcük
ile nitelendirilebilir?

Bu cümlede özellik bildiren kaç
sözcük kullanılmıştır?

A) yeni

A) 1

		

B) çalışkan
C) lezzetli

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir adı farklı
yönden belirtmiştir?
A) Bu araba bizim.

B) 2

C) 3

13. Şu pırasa, havuca
Ispanaklara bakın
Şu iri elmalarda
Al yanaklara bakın
			

Tahsin BİLENGİL

B) Şu bardağı uzatır mısın?

Bu dörtlükte varlıklar hangi yönden belirtilmemiştir?

C) Birinci soruyu çözdüm.

A) renk
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B) sayı

C) işaret

SÖZCÜK TÜRLERİ
İş, Oluş, Hareket Bildiren Sözcükler
İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiil denir. Fiiler, isimlerden farklı olarak
“-mek, -mak” eki alırlar.
Örnek: kalem - mek (isim)
		

git - mek (fiil)

1. Aşağıdaki sözcüklerden iş, oluş, hareket bildirenlerin başına , isim olanların
başına örnekteki gibi  çiziniz.



su

sev

çiçek

yazacak

okuyor

oynadı

kalkmış

göz

koşmuş

yazı

oyun

sevgi

2. Aşağıdaki cümleleri iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklerle tamamlayınız.
a. Yere düşünce dizim ...................................
b. Her akşam kitap ...................................
c. Yarın uçakla İzmir’e ...................................
d. Yaren odasında şu an ders ...................................
e. Arda kardeşiyle resim ...................................
3. Aşağıdaki sözcüklerin önüne “ben, sen, o; biz, siz, onlar” sözcüklerinden uygun olanını örnekteki gibi yazınız.
ben
........................
dinliyorum

........................ alacağız

........................ kazdık

........................ toplayacak

........................ yürüdüm

........................ ötüyor

........................ beklediniz

........................ ektiler

........................ yüzersin

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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“-mek,
-mek, -mak”
-mak ekini alabilen sözcüklere iş, oluş
ve hareket bildiren sözcükler denir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
işi yapan farklı bir kişidir?
A) Evi temizledik.
B) Perdeleri yıkadık.
C) Odamı topladım.

Nil Öğretmen

Hangi öğrenci Nil Öğretmen’in
açıklamasına uymayan bir örnek
vermiştir?
A)

söz
C)

B)

5.

bak
Funda’nın tahtaya yazdığı sözcüklerden biri hareket bildirmemektedir. Hareket bildirmeyen sözcük
silinmelidir.

çalış

Buna göre hangi sözcük silinmelidir?

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) toprak		
		

1. açıktı
2. baktı
3. taktı

A) 1

B) masal

B) 2

C) 3

C) seslendi
6.
Zincir marketler pazar günleri kapalı
olacak.

3. “Her gün spor yaparız.” cümlesindeki altı çizili sözcük bir hareket
bildirir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde fiil vardır?
A) Bugün çok yorgunum.

Sunucunun söylediği sözcüklerden
hangisi iş bildirir?

B) Hepimiz çok yorulduk.

A) zincir		

C) Ayşe bizim kadar yorgun değil.
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C) olacak

B) pazar

SİL
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N
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SÖZCÜK TÜRLERİ
Y EN ORU LA TEST
S
1. Arzu’nun en sevdiği şiirde hem özel isim hem topluluk ismi vardır.

29

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Arzu’un sevdiği şiir olabilir?
A)		
Mustafa Kemal’i düşünüyorum
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi
Ümit Yaşar OĞUZCAN
B)		

Mustafa Kemal’i gördüm düşümde
Daha, diyordu
Uğruna şehit olasım geldi hemen
Sabaha, diyordu.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

C)		

Kürsünün üstünde bir resim
Gözleri denizlerden mavi,
Bakışları güneşlerden sıcak
Bu resimle başlar bizim günümüz
Behçet NECATİGİL

2.

1
takım

2

3

buket

asker

Bu trenin hareket edebilmesi için vagonlarda sadece topluluk ismi olmalıdır.
Buna göre kaç numaralı vagon trenden ayrılmalıdır?
A) 1		

B) 2			

C) 3
3. Sınıf Türkçe
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3.
1 Çekmecedeki çorabım oldukça eskimiş.
2 Mürekkep, kazağımı kırmızı yapmış.
3 Kırmızı tişörtümü çok sevdim.

Deniz, anahtarıyla bir varlığın özelliğinin belirtildiği çekmeceyi açacaktır.
Buna göre Deniz, kaç numaralı çekmeceyi açar?
A) 1		

B) 2			

C) 3

4.
taze

eski

sıcak

okul

biber

farklı

bilgi

masa

afiş

6

bilgi
Telefonun kilidini açan desen özellik bildiren sözcükleri takip etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi telefonun kilidini açmaktadır?
A)
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taze

eski

sıcak

okul

biber

bilgi

masa

B)

taze

eski

sıcak

farklı

okul

biber

afiş

bilgi

masa
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taze

eski

sıcak

farklı

okul

biber

farklı

afiş

bilgi

masa

afiş
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5.

29

k.
ldi
beyaz gü

Ok
u
Ann

.
im

An

ınca içeri
uyar
gir
m
d
e
n
annemle g
n
a
e
ld
n
ç
e
o
k
em

10 20 30

ri sever.
lle
Mert’in attığı ok özellik bildiren sözcüğe isabet etmiştir.
Buna göre Mert, kaç puan almıştır?
A) 10		

B) 20			

6.

C) 30

Televizyonda sürükleyici bir film var.

Silindir şapkamı kaybettim.

Pahalı bir çanta
almış.

çalı

Gülizar
Gülizar, arkadaşları ile saklambaç oynamaktadır ve bir varlığın şeklinin belirtildiği cümlenin yazılı olduğu kutucuğun altındaki görsellerden birinin arkasına
saklanacaktır.
Buna göre Gülizar, nereye saklanmalıdır?
A) ağacın arkası		

B) evin arkası		

C) çalıların arkası
3. Sınıf Türkçe
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7. ÜNİTE

7

7

YAZIM KURALLARI -XXNOKTALAMA İŞARETLERİ

Aşağıdaki metni okuyunuz, soruları yanıtlayınız.
HALİL’İN YENİ AYAKKABILARI
Halil’in babası bankada çalışıyordu, annesi ise ev hanımıydı. Çok zengin değillerdi ama
mutluydular.
Halil, futbolu çok severdi. Her gün okul dönüşü okul arkadaşlarıyla futbol oynardı. Eve
ter içinde gelir, bir şeyler atıştırdıktan sonra
ödevlerinin başına otururdu. Çalışkan bir çocuktu ama babasının bir şikâyeti vardı. Ayakkabılarını çabuk eskitiyordu. İkide bir de “Oğlum daha yeni aldık, o ayakkabıların hâli ne?” derdi.
Bir cumartesi günü Halil, anne ve babasıyla ayakkabı almaya çıktı. Halil’in
istediği spor ayakkabıyı değil de sağlam bir deri ayakkabı aldılar. Eskileri
paket yaptırıp yeni ayakkabılarıyla dükkândan çıktılar. Halil, hoplaya zıplaya
önden gidiyordu. Babası seslendi:
— Oğlum, ayakkabılarının burnunu taşlara vuruyorsun. Daha yeni aldık,
hemen eskiteceksin.
Halil, daha dikkatli yürümeye başladı. Biraz sonra annesi:
— Aman Halil, dikkat et! Çamura basacaksın. Ayağında yeni bir şey göremeyecek miyiz?
Babası da boş durmadı:
— Hanım, bu çocuk topuklarına basarak yürüyor. İki günde bu ayakkabıların topukları eskir.
Bu arada kalabalık caddeden karşıya geçmek için ışıklarda durmuşlardı
ki babası ekledi:
— Bu ayakkabılarla top oynamak yok ha! Temiz pak giyeceksin.
Bu son söz Halil’e yetmişti. Birden eğildi ve herkesin şaşkın bakışları içinde
ayakkabılarını çıkardı. Birini annesinin eline, diğerini babasının eline tutuşturdu.
O sırada yeşil ışık yanmıştı. Halil, çıplak ayakla karşıya geçip evin yolunu
tuttu. Anne ve babası da öylece bakakaldılar, yaptıkları hatayı anlamışlardı
galiba.
Turan AKINGÜÇ İNCEER
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YAZIM KURALLARI
Metin Değerlendirme Çalışmaları
1. Aşağıdaki soruları “Halil’in Yeni Ayakkabıları” adlı metne göre yanıtlayınız.
1. Halil’in anne ve babası ne iş yapmaktadır?
...................................................................................................................................................................................
2. Halil kimlerle futbol oynamaktadır?
...................................................................................................................................................................................
3. Halil ne zaman, kimlerle ayakkabı almaya gitmiştir?
...................................................................................................................................................................................
4. Halil, yeni ayakkabı aldıktan sonra anne ve babası ona neler demiştir?
...................................................................................................................................................................................
5. Halil’in karşıya geçerken yaptığı davranışı doğru buluyor musunuz?
....................................................................................................................................................................................
2. Aşağıdaki görsellerden hangileri “Halil’in Yeni Ayakkabıları” adlı metin ile
ilgilidir, işaretleyiniz.

3. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
zengin

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

çalışkan

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

çok

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

kalabalık

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

yeni

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

son

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

mutlu

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

temiz

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

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

• Cümleler büyük harfle başlar.
Örnek: Hayatınızın kalitesini, hayatınızdaki insanların kalitesi belirler.
• Dizeler büyük harfle başlar.
Örnek: Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
		

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar.

(Nâzım Hikmet)

• Kurum, kuruluş isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: Millî Eğitim Vakfı , Adalet Bakanlığı ...
Kurum, kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
UYARI Örnek: Millî Eğitim Vakfına bağışta bulunduk.
• Kişi adları büyük harfle başlar.
Örnek: Mustafa Kemal Atatürk, Sezen Aksu, Türkan Şoray ...
• Yer adları büyük harfle başlar.
• Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak,
apartman isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: Asya, Türkiye, Karadeniz Bölgesi, Antalya, Bahçelievler, Bolayır köyü,
Mürdüm Sokak, Türkan Saylan Caddesi, Köseoğlu Apartmanı...

2

•

•

Özel ada dahil olmayan şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. küçük harfle
UYARI başlar. Örnek: Rize ili, Ardeşen ilçesi, Melyat köyü, Muradiye beldesi...

•

• Dağ, ova, vadi, ırmak, nehir, deniz, göl, boğaz vb. isimleri büyük harfle başlar.

•

Örnek: Toros Dağı, Salda Gölü, Marmara Denizi, Yeşilırmak Nehri...
• Hitaplar büyük harfle başlar.

•

Örnek: Sevgili Öğrenciler, Değerli Arkadaşım...
• Tabelalar büyük harfle başlar.
Örnek: Giriş, Vezne, Durak...
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1. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarında yapılan yazım yanlışlarını bulup
doğrusunu yazınız.
almanca

7. cadde

cumhuriyet ilkokulu

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

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

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

ağrı dağı

kızılırmak

fatih mahallesi

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

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

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

hülya hanım

gül apartmanı

akdeniz bölgesi

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

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

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

türkiye büyük millet meclisi

sağlık bakanlığı

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

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

hava kuvvetleri komutanlığı

türk hava yolları

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

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

2. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bulup doğrusunu yazınız.
•

begüm, sokakta bulduğu kediye sevimli adını verdi.
...................................................................................................................................................................................

•

Deniz, ozan ve melis tuna mahallesinde oturuyorlar.
...................................................................................................................................................................................

•

Bugün tekirdağ büyükşehir belediyesinde toplantım var.
...................................................................................................................................................................................

•

Ahmet bey ingilizce öğrenmek için amerika’ya gitti.
...................................................................................................................................................................................

•

bu hafta “tekir ile cingöz’ün maceraları” adlı kitabı okudum.
...................................................................................................................................................................................

•

Doktor nazlı saygılı, van devlet hastanesinde göreve başladı.
...................................................................................................................................................................................
Ad Soyad:.....................................................................................................
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Yazımı Karıştırılan Sözcükler

1. Aşağıdaki yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını örnekteki gibi yazınız.
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YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

acaip

acayip

haftasonu

hafta sonu

aferim

herkez

antreman

Hıristiyanlık

ananne

idda

asvalt

kıravat

bir az

klüp

bir çok

karnıbahar

birden bire

klavuz

bir kaç

maydonoz

birşey

makina

deynek

meyva

etüd

şöför

espiri

stajer

elektirik

traş

fasülye

ünvan

gök kuşağı

zerafet
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kül

kkale

tür

me

di
Ham

i

niz

çarşamba

Ka

y

De

na
î Eğ
itim
l
Bak ı
anlığ
ı

ırkö

e

ğı
ı da

Mill

bak
Eg

yş

bey

Park Sokak

ağr

ve

G

n
Va

r
boğa kezi
zı
Fırat nehri
ı
akf
V
a
Tem

Sü

ölü

he
r

z

çana

rk

şey

rke

atü

kirbit

he

At

kirpik

2. “Rastgele Tekerlek” oyunu oynayan Aytaç, çarkı çevirdiğinde yazım yanlışı
gelecek dilimleri örnekteki gibi boyayacaktır. Buna göre Aytaç hangi dilimleri boyayacaktır. Örnekteki gibi boyayınız.

3. Aşağıdaki sözcüklerden yazımı doğru olanlar için “Doğru”, yanlış olanlar için
“Yanlış” kutucuğunu boyayınız.
spor
Doğru

kılavuz

Yanlış

egzoz
Doğru

Yanlış

yanlız

Yanlış

orijinal
Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

laboratuvar

Yanlış

Doğru

Yanlış

bir çok
Doğru

Yanlış

kıravat
Doğru

yalnış
Doğru

Yanlış

pek çok
Doğru

şevkat
Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

eşofman
Doğru

Ad Soyad:.....................................................................................................
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4. Dağhan, okulun koridoruna yazım yanlışları panosu hazırlamaktadır. Dağhan’ın boş bıraktığı yerleri doldurunuz.

DOĞRU

YANLIŞ

YANLIŞ

DOĞRU

DOĞRU

YANLIŞ

tiren

hoşgeldin

hiç bir

filim

yada

asvalt

süpriz

şöför

eşki

herşey

fiat

herkez

haftasonu

sarmısak

laylon

5. Yiğit, yazım yanlışı olmayan cümleler için “Doğru”, yazım yanlışı olan cümleler
için “Yanlış” yönünde ilerleyecektir. Buna göre Yiğit kaç numaralı çıkışa ulaşır? İşaretleyiniz.
Evimizden İstanbul Boğazı görünür.
Doğru

Yanlış

Beyoğlu semtinde oturuyoruz.

İzmir, Ege bölgesindedir.
Doğru

1. çıkış
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Doğru

Yiğit

3. çıkış

Yanlış

4. çıkış
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Tarihlerin Yazımı
• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak
için nokta ( . ) veya eğik çizgi ( / ) konur.
Örnek: 19.05.1919 (doğru)		

23/04/1920 (doğru)

• Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda araya noktalama
işareti konmaz.
Örnek: 19. Mayıs 1919 (yanlış))

19 Mayıs 1919 (doğru)

• Cümle içinde gün ve ay isimleri küçük harfle başlar. Ancak gün ve ay
isimleri bir tarihe bağlanmışsa büyük harfle başlar.
Örnek: 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir’de olacağım.
		

Bu yıl kasım ayında Ankara’da olacağım.

		

Her çarşamba tiyatroya gideriz.

1. Tarihlerin yazımı ile ilgili yapılan yanlışları bulup düzeltiniz.

1

Mayıs ayının ikinci Pazar gününde Anneler Günü kutlanır.

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

2

Tahtanın sağ üst köşesine bugünün tarihini yazdım: 18.Nisan.2022

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

3

Anneannemin doğum günü Ağustos’tadır.

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

4

2 ocak 2022’de ablamın yazılısı var.

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

5

Bu hafta Cuma günü yazlığa gideceğiz.

...................................................................................................................................................................
Ad Soyad:.....................................................................................................
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Sayıların Yazımı

• Sayılar harfle yazılabilir. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Örnek: bin üç yüz yirmi bir
• Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik
yazılır.
Örnek: sekizyüzelli TL
• Sıra sayıları rakamla da yazıyla da gösterilebilir. Rakamla gösterildiğinde
rakamdan sonra nokta ( . ) konur ya da rakamdan sonra kesme işareti ve ek
yazılır, nokta konmaz.
Örnek: 6’ıncı (yanlış)

6’ncı veya 6. (doğru)

• Üleştirme sayıları rakamla yazılmaz.
Örnek: 2’şer (yanlış)

UYARI

UYARI

ikişer (doğru)

Sayılara gelen tüm ekler kesme işareti ile ayrılır!

Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz!

1. Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.
a) Kardeşim 2’şer 2’şer saymayı öyrendi.
......................................................................................................................................................................
b) Onbeş dakka sonra toplantı başlayacak.
......................................................................................................................................................................
c) Kutuda yüzbir tane lego var.
......................................................................................................................................................................
d) Teyzem 4. üncü katda oturur.
......................................................................................................................................................................
e) Soru 11de takıldım.
......................................................................................................................................................................
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Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler
Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerinden bölünür, satıra sığan hecelerin
sonuna kısa çizgi ( - ) konur.
Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelenirken satır sonuna tek harf
UYARI bırakılmaz. Örnek: 7
raba

a-

3
ba

ara-

Satır sonuna kesme işareti ( ’ ) gelirse kısa çizgi (-) konmaz.
UYARI

Örnek: 7 İstanbul’da

7
lu

İstanbul’ 3 İstanbul’
da

3 İstanbullu

1. Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi kısa çizgi (-) kullanarak hecelere bölünüz.
Anadolu

Keloğlan

Karagöz

Beşiktaş

Galatasaray

Atatürk

A-na-do-lu
Balıkesir

Fenerbahçe

2. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımı doğru olanların başına “D”, yanlış
olanların başına örnekteki gibi “Y” yazınız.
Y

................. bilgisayar

.......................... başöğretmen

............................ ilkokul

............................. elektrik

....................... Muş’ta

....................... atölye

......................... kütüphane

......................... yeryüzü

................... lavanta

.................... İzmir’in

.................. Ayşegül

.................. Adanalı

Ad Soyad:.....................................................................................................
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“mi” Soru Ekinin Yazımı
• Soru eki olan “mi” kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.
Örnek: Bu senin kalemin mi?
• “mi” den sonra gelen ekler “mi” ye bitişik yazılır.
Örnek: Ben de sizinle gelebilir miyim?
1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri “mi” soru eki ile yazım kurallarına uygun
olarak tamamlayınız.

• Babanla ........ gideceksin?

• Sen kitap okuyor ..............?

• Bana yardım eder ........?

• Gözlüğün ........ kırıldı?

• Okullar açıldı ........?

• Ağaçtaki kuşu gördün ........?

• Manavdan üzüm ........ aldın?

• Bizimle parkta oynar ............?

• Siz de gelecek ..............?

• Uçurtma ........ uçuracaksın?

• Benimle oynar ...........?

• Yemeği ocakta ........ unuttun?

2. Aşağıdaki cümlelerin yazımı doğruysa “Doğru” bölümünü, yanlışsa “Yanlış”
bölümünü işaretleyiniz.
Cümle
Aylin’in 14 mayısta düğünü var.
Okulumuzda sekizyüz otuzbeş öğrenci var.
Annem Bolu ilinin Göynük ilçesinde doğmuş.
Yeni aldığı bisiklete dokuz yüz TL ödedi.
Betül Hanım, Nüfus Müdürlüğünde işe başladı.
Ehliyet sınavı Pazar günü yapılacakmış.
Bu kış da Erzurum çok soğuktu.
Ayşeler, Almanya’ya uçaklamı gidecekler?
Atatürk 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti.
Gökhan, Gazi İlkokulunda 3.üncü sınıfa gidiyor.
Gül Eczanesi, 5. Cadde’deki ikinci dükkândır.
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1. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)

Pelinli
Sokak
C)

B)

Güven
Mahallesi

4. Kahvaltıda simit, poaça ve açma
				
1
2
3
yedik.
Numaralandırılmış sözcüklerden
hangisinin yazımı yanlıştır?
A) 1

İncirli
caddesi

30

B) 2

C) 3

5. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Dizeler büyük harfle başlar.
B) Yer isimleri büyük harfle başlar.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) On bir yaşında çalışmaya başlamış.

C) Eşya isimleri büyük harfle başlar.
6.

• eylence
• herkez

B) Sınıf beşerli guruplara ayrıldı.

• şoför

C) Laboratuvarda deney yapacağız.
3.

Kurum, kuruluş isimleri büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
1920’de açıldı.
B) İstanbul Valiliğine dilekçe yazdık.
C) Öğretmenimiz Türk dil kurumunun dergisini aldı.

Ece’nin tahtaya yazdığı sözcüklerin kaçında yazım yanlışı vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) Yunus Emre mahallesine taşındık.
B) Havalar ısınınca Maraş dondurması alırız.
C) Annem Brüksel lahanası pişirmiş.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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8. ■ Sabahları sipor yaparım.
▲ Öğlenleri soda içerim.
● Akşamları meyva yerim.

12. Aşağıdaki tabelaların hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A)

Hangi sembolle gösterilen cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) ■

B) ▲

Pastane

B)

Ezzane

C) ●
C)
Hastane

9. Aşağıdaki tablonun hangi satırında hata yapılmıştır?
Doğru

Yanlış

A)

elektrik

elektirik

B)

çünkü

çünki

C)

tepeşir

tebeşir

13. Hangi afişte yazım yanlışı vardır?
A)

10. Altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı doğrudur?
A) Sovanı kavur, biberleri ekle.
B) Bu soruyu yalnış çözdüm.
C) Çocuklar kibrit ile oynamaz.

B)

11. 1. İstanbul caddesi bugün çok kabalık.
2. Hatay’dan İstanbul’a gelecekler.
3. Zigana Geçidi Karadeniz’dedir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 1
158

B) 2

C) 3
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Noktalama İşaretleri
Merhaba, ben nokta. Tamamlanmış cümlelerin ve bazı kısaltmaların sonuna konurum. Sayılardan sonra sıra bildirmek için, tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ve saat ile
dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için de kullanılırım.
Merhaba, ben virgül eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini,
cümleleri ayırırım. Ayrıca uzun cümlelerde özneyi (işi yapanı) belirtmek için ve hitaplardan sonra kullanılırım.

Merhaba, biz iki noktayız. Örneklerden ve açıklama verilecek
cümlelerin sonunda kullanılırız.

Merhaba, bizim adımız da üç nokta. Bitmemiş cümlelerin
sonunda, söylenmemiş sözlerin yerine bizi kullanırlar.

Merhaba, ben ünlem işareti. Sevinç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda ve seslenme, hitap sözlerinden
hemen sonra kullanılırım.

Merhaba, ben de soru işareti. Soru cümlelerinin sonunda ve
kesin olarak bilinmeyen tarihlerde kullanılırım.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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Merhaba, bizim adımız tırnak işareti. Başka bir kimseden veya
yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Bir de özel
olarak vurgulanmak istenen sözler ile eser isimleri tırnak içine alınır.

Benim adım da kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan sözcükleri
bölmek için, bir de heceleri göstermek için beni kullanırlar.
Merhaba, ben uzun çizgi. Beni kısa çizgiyle karıştırmayın. Beni konuşmaları göstermek için kullanırlar.

Merhaba, benim adım kesme işareti. Özel isimlere getirilen
çekim eklerini, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri benimle
ayırırlar. Ayrıca belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen
ekleri ayırmak için kullanılırım.

1. Aşağıdaki metinde
koyunuz.

ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini

Köylüler bir gün Nasrettin Hoca

ya sormuşlar

Hocam padişah mı büyük yoksa çiftçi mi
Hoca, hemen cevap vermiş
Tabii ki çiftçi büyük

Çiftçi buğday yetiştirip ver-

mezse padişah acından ölür
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2. Aşağıda noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili verilen açıklamalara uygun örnek cümleler yazınız.
a. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
üç nokta
................................

Karşımızda engin bir deniz ve...
Örnek: .............................................................................................................

b. Satır sonuna sığmayan sözcükler için kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

c. Sevinç, acı, korku vb. duyguları anlatan cümlelerin sonunda kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

d. Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

e. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

f. Örneklerden veya açıklamalardan önce kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

g. Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

h. Başka bir kimseden aktarılan sözler için kullanılır.
................................

Örnek: .............................................................................................................

Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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3. Aşağıdaki özel adlara, kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri kesme işareti ile
ayırarak yeniden yazınız.
İstanbulda ® ................................................

cmnin		

® ................................................

TLnin		

® ................................................

18.30da

® ................................................

5inci		

Fransaya ® ................................................

kgı			

TBMMde ® ................................................

lsi			

2021de
TRTnin

Aykuttan

® ................................................
® ................................................
® ................................................
® ................................................
® ................................................
® ................................................

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktaları ( . ) kullanım yerleri ile eşleştiriniz.
1

Dr. Asım Bey mi geldi?

a

Sıra bildiren sayılarda

2

Hey, 12.30’da gelebilirsin!

b

Cümle sonlarında

3

Yarışmada kim 1. oldu?

c

Saatlerde

4

Bu kış hiç kar yağmadı.

d

Tarihlerde

5

02.07.2021’de mezun mu oldun?

e

Kısaltmalarda

5. Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
• Onur( )un evi Çiçek Apartmanı( )nın 4( ) katında mı ( )
• Sinem( ) her gün kitap( ) gazete( ) dergi okur( )
• Kadir Bey( )in 10( )30( )daki toplantısına yetişemedim( )
• Atatürk ( )Hayatta en hakiki mürşit ilimdir( ) ( ) demiştir( )
• Babam bana ( )Kırmızı Başlıklı Kız( ) kitabını almış( )
• Harfler ikiye ayrılır( ) sesli harfler( ) sessiz harfler( )
• Annesi şöyle dedi( ) ( )Kızım doktor olacak( ) ( )
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6. Aşağıdaki metinlerde parantez içlerine uygun noktalama işaretleri koyunuz.
O sabah Emre erkenden uyan ( )
mıştı ( ) Babası ( ) Kalkar kalkmaz
yola çıkacağız ( ) ( ) demişti ( )
Emre odasını toplayıp hemen
babasının yanına gitti. Emre ( )
( ) Yardım edeyim mi, diye sordu ( )
Babası ( )
( ) Bak şuna ( ) Büyümüş de ba ( )
basına yardım edecekmiş, diye
gülümsedi ( )
Annesi ( )
( ) Büyüdü tabii benim oğ ( )
lum, diyerek Emre ( ) ye sarıldı ( )

Oya ( ) Elif ve Şule alışveri ( )
şe gittiler ( ) Birlikte mağaza ( )
ları dolaştılar ( ) En son girdik ( )
leri mağazada Elif bir elbise
beğendi. Arkadaşlarının fikrini
almak istedi ( ) Elif ( )
( ) Bu elbise nasıl, diye sordu ( )
Oya ( )
( ) Kaç lira ( )
Elif ( )
( ) Etiketi yok ama galiba
400 lira ( )
Şule ( )
( ) Of ( ) çok pahalıymış ( )

7. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri konulmamıştır. Kırmızı kalem kullanarak noktalama işaretlerini koyunuz.
• Yaşasın Güllerle lalelerle dolu bir bahçemiz oldu
• Öğretmenimiz Bu soruya kim cevap verecek
• Atatürk diyor ki

diye sordu

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır

• Prof Dr Ahmet Gündüz ün odası 3 kattadır
• Filiz Sinem Derya ve Şenay 12 15te parkta buluşacaklar
• Av Gökhan Bey in duruşması 13 08 2022 tarihinde mi
•E
 y Türk Gençliği Birinci vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir
• Ana yönler dört tanedir doğu batı kuzey güney
• Hacivat Akşamların hayrolsun Karagöz üm dedi
Ad Soyad:.....................................................................................................
3. Sınıf Türkçe
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8. Aşağıdaki gazete haberini yazım ve noktalama kurallarına uyarak yeniden
yazınız.

GAZETE HABERİ
Ülkemizde bulunan sakarya ve bolu abant baysal
üniversitelerinden bilim insanları Dünya’da yanlızca bolunun aladağlar bölgesinde yetişen bir bitgi
türü keşfetti. Süsengiller ailesinin kılıçotu cinsine
ait olduğu belirlenen bitginin bilimsel adı gladiolus aladagensis. Dilimizdeki adıysa Aladağ kılıçotu
oldu. türkiyenin farklı bölgelerinde kılıçotu cinsine ait 13 bitgi bulunuyor. Ancak bilim insanları Aladağ kılıçotunun elipse benziyen kanatlı
tohumlarıyla diğerlerinden farklı olduğunu söylüyor.

GAZETE HABERİ
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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1.
Engin

it
ula g
k
o
Bursa
Yarın
Okul açılacağı için çok
Oyunheyecanlıyım...
ne za
Edir
man
başla ne
dı?

Engin, noktalama işaretinin yanlış
kullanıldığı yoldan giderse nereye ulaşır?
A) Tekirdağ
		

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonuna ünlem işareti (!) getirilmelidir?
A) Bunları sen mi yazdın ( )
B) Eyvah, annem geliyor ( )
C) Mor, sana çok yakışıyor ( )
5. Sabahları peynir (1) zeytin (2) reçel (3) ve tereyağ yerim.
Numaralandırılmış yerlerden hangisine noktalama işareti getirilemez?

B) Bursa

C) Edirne

A) 1

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Çikolatalı kek yer misiniz ( )

6.

B) 2

★ İşlerin bitti mi beni ara
▲ Güzel mi güzel kıyafetler aldık
Hangi sembolle gösterilen cümlenin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?
A) ●

B) ▲

C) ★

Hitaplardan sonra
virgül kullanılır.

Saat ile dakika arasına
iki nokta konur.
Berra, hangi noktalama işareti
hakkında yanlış bilgi vermiştir?
A) Nokta		

3. ● Beni mi arıyorsunuz

C) 3

Sıra bildiren
sayıların sonuna nokta
konur.

B) Kargo üç gün içinde eline ulaşır ( )
C) Sizi kırdıysam özür dilerim ( )

31

		

B) Virgül

C) İki nokta

7. Hangi cümlede kesme işareti ( ’ )
yanlış kullanılmıştır?
A) Zafer Tekstil’de çalışıyorum.
B) Mete Sokak’ta oturuyorum.
C) 2024’te mezun oluyorum.

Ad Soyad:.....................................................................................................
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8. Öğretmen : C
 ümlede işi yapan kişiden sonra virgül kullanılır. Bu kurala örnek
verir misiniz?
Rüzgâr

:A
 nnem, 2 Temmuz’da
izne çıkacak.

Masal

:E
 ren, Yağmur ve Buse’yi biraz önce burada gördüm.

Öykü

:O
 rhan Veli, birçok güzel şiir yazmış.

Bu diyaloğa göre hangi öğrenci
yanlış örnek vermiştir?
A) Rüzgâr		
		

B) Masal

11. Kesme işareti ( ’ ) hangi cümlede
yanlış kullanılmıştır?
A) Köyümüze 1995’te okul yapılmış.
B) THY’ye yeni hostesler alınacakmış.
C) Bu çantadan annem’de almış.

12. Her bildiğini söyleme
diğini bil ★

❀ her söyle-

❀ ve ★ ile gösterilen yerlere
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

❀

C) Öykü

★

A)
9. Aşağıdakilerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili hata yapılmıştır?

B)
C)

A) 24 . 10 . 2022
B) 24 / 10 / 2022
C) 24 - 10 - 2022

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
virgül ( , ) kullanılmazsa anlam karışıklığı yaşanır?
A) İhtiyar, pastacıya adres sordu.
B) Şair, ne güzel bir şiir yazmış!
C) Umduk, bekledik, düşündük.
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13. Yaprak merakla sordu ( )
( ) Neler oluyor ( )
Boş parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,
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Bölüm Değerlendirme
1. Ömer Seyfettin’in en sevilen öykülerinden biri ( ) Diyet ( ) tir.

4. Aşağıda yuvarlak içine alınmış
ifadelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)

Boş parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A) tırnak işareti
		

32

ECZANE

B) kesme işareti

C) ünlem işareti

2.

B)

yaş otuzbeş yolun yarısı eder
dante gibi ortasındayız ömrün
cahit sıtkı tarancı

durak
OKUL TAŞITI

Cemre defterine şiir yazarken yazım yanlışı yapmıştır.

C)

Cemre aşağıdakilerin hangileriyle ilgili yazım yanlışı yapmıştır?

Vezne

1. sayıların yazımı
2. dizelerin yazımı
3. özel isimlerin yazımı
A) Yalnız 1
		

B) 1 ve 2

5.

Avrupa ülkelerinden bazıları şunlardır Almanya
Belçika Fransa

C) 1, 2 ve 3

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) Suç ve Ceza adlı kitabı aldım.
B) TBMM her yıl Ekim’de toplanır.
C) Turistler Alanya Kalesi’ni geziyor.

ile gösterilen yerlerden herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)

B)

Ad Soyad:.....................................................................................................
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6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
yazım kurallarıyla ilgili yanlış bilgi vermiştir?
A)

Yer adları büyük harfle
başlar.

B)

Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.

C)

7.

Para birimleri
harfle başlar.

Kimileri kendini iyi hissetmek (2) kimileri
alışkanlık hâline dönüştüğü için parfüm
kullanır (3)
Numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
		

B) (?) ( , ) ( . )

B) ( ! ) ( , ) (...)

8. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve
noktalama açısından doğrudur?

İSTANBUL BELEDİYESİ
(1) ŞEHİR TİYATROLARI
(2) SUSUZ YAZ
(3) 23 mart cumartesi
akşamından itibaren
her gün 21.00’de
Yukarıdaki tiyatro biletinin parantez içinde numaralandırılmış
yerlerinin hangisinde yazım yanlışı vardır?

büyük

Anne, niçin parfüm kullanırız (1)

A) (?) (-) ( . )

9.

10.

A) 1

B) 2

C) 3

Kırşehirde bulunan Cacabey
1
2
Medresesi, Selçuklular Döne			
3
mi’nde devlet adamı olan Cacabey tarafından yaptırıldı.
Numaralandırılmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

11. Beste, Fatma’ya döndü (1)
(2) Bu araba senin mi (3)
(4) Evet, benim (5)

A) Doktor Ahmet Bey burada mı?

Numaralandırılmış yerlerden hangilerine aynı noktalama işareti getirilmelidir?

B) Doktor Ahmet bey burada mı?

A) 1 ve 3		

C) Doktor Ahmet Bey buradamı?
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B) 2 ve 4
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İlk üç soruyu aşağıdaki konuşmalara göre yanıtlayınız.
Eş görevli sözcükler arasında
kullanılır.

Sözcükleri
hecelerken
kullanırız.

Saat ve dakika arasında
kullanılır.

1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kısa çizginin kullanımına ilişkin bilgi vermiştir?
A)

		

B)

			

C)

2. Virgülün ( , ) kullanımına ilişkin açıklamayı hangi öğrenci yapmıştır?
A)

3.

		

B)

			

Bazı kısaltmaların sonuna konur.

C)

Tarihlerde gün, ay, yıl
arasında kullanılır.

Görevlerinden bazıları yukarıda verilen noktalama işareti hakkında kim
bilgi vermiştir?
A)

		

B)

			

C)

3. Sınıf Türkçe

169

TEST

33

4.

18.30

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nurcan
Çevrimiçi

Merhaba Çağla, nasılsın!

Bu yazışmada hangi noktalama
işareti yanlış kullanılmıştır?

Merhaba Nurcan, teşekkür ederim. Sen nasılsın!

A) Nokta			
		

Teşekkür ederim. Ben de
iyiyim.

5.

B) Virgül

C) Ünlem işareti

Ders: Türkçe
Konu: Noktalama İşaretleri

İbrahim Şinasinin “Şair Evlenmesi” adlı
eseri ülkemizde Batı tarzında yazılan
ilk tiyatro oyunudur.

Nazlı
Kesme işareti
eksiktir.

İrfan
Tırnak işareti
gereksizdir.

Başak
Cümlenin sonuna üç
nokta konmalıdır.

Tahtadaki yazıda yapılan yanlışla ilgili hangi öğrencinin söylediği doğrudur?
A) Nazlı		
170

B) İrfan			

3. Sınıf Türkçe

C) Başak
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6. Arkadaşları Özge’ye hazırlamış olduğu proje için başlık önerisinde bulunmuştur:

Dijital Türkçe

Okuma Alışganlığı

Devran

Askıda Kitap

Melis

Ufuk

Özge’nin hangi arkadaşının önerdiği başlıkta yazım yanlışı vardır?
A) Devran		

7.

B) Melis			

C) Ufuk

Bakırköy ilkokulunda
3. sınıfta okuyorum.

sayıların yazımı

Kitaplığımda kırkyedi
kitap var.

tarihlerin yazımı

20 mayıs 2013 tarihinde doğdum.

kurum isimlerinin yazımı

Yukarıdaki yazım yanlışları ve sebepleri ile ilgili eşleştirme hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A)

B)

C)

?
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8.
• Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konur.
• Sayılar daima ayrı yazılır.
• Özel isimler büyük harfle yazılır.
Yukarıda bazı yazım kuralları verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Otuz beş gün sonra karne alacağız.
B) 03-03-2021tarihinde yarışmaya katıldım.
C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

9.
Sayın Veli,
Okulumuzda 21haziran 2022 Cuma günü düzenlenecek olan yıl sonu gösterisinde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
3. Sınıf Öğrencileri

Bu davetiyedeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) 21haziran yerine 21Haziran yazılarak
B) Cuma yerine cuma yazılarak
C) 3. yerine 3’üncü yazılarak

172

3. Sınıf Türkçe

CEVAP ANAHTARI
1
A
1
B
1
A
1
B
1
C
1
A
1
A
1
C
1
B
1
A
1
B

Test - 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
C
C
B
A
B
C
A
B
C
C
A
Test - 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
C
B
A
A
C
A
B
A
C
B
Test - 3
Test - 4
2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A C C
A B B C A B C B A A C B C A
Test - 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
C
B
A
B
A
C
A
Test - 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
A
C
A
B
C
B
A
C
A
Test - 7
Test - 8
Test - 9
2 3 4 5
6
1
2
3
4
1
2 3 4 5
6
A C B C A
C C
B
C
A C A B
B C
Test - 10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C
B
C
B
A
A
C
A
Test - 11
Test - 12
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
C
C
B
A
C
A
B
A
B
C
C
Test - 13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
C
A
B
C
A
B
A
B
C
Test - 14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C
C
B
A
C
B
C
C
C
A
Test - 15
Test - 16
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
A
B
C
C
B
C
B
B
C
A
B
3. Sınıf Türkçe

173

CEVAP ANAHTARI
1
A

Test - 17
3
4
C
B

2
B

1
A

2
B

3
4
A
B
Test - 20
2
3
C
A

1
B

1
2
B
C
Test - 23
1 2 3
A C B
1
B

2
C

1
A

2
C

1
A

3
A

5
A

5
A
2
B

3
B

5
C
5
A

2
C

3
4
B
B
Test - 28
3
4
B
C

1
C

2
B

3
C

5
C

1
B

2
A

3
A

1
A
174

2
C

3
B

4
B

4
B

1
B

2
C
Test - 22
6
7
C
A
Test - 24
4 5 6
C C B
Test - 26
6
7
8
C
A
C
Test - 27
6
7
C
A

3
B

5
A
6
B

8
B

11
B

2
C

8
A
9
A

8
A

1
B

4
A

5
C

10
11
12
13
B
C
A
B
Test - 21
4
5
6
C
C
A
9
C

7
C

6
1
C
A
Test - 30
7
8
A
B
Test - 31
7
8
A
B

4
5
6
B
C
C
Test - 32
5 6 7 8 9 10
A C B A C A

3. Sınıf Türkçe

9
C

1
A

4
B

4
A

6
B
Test - 19
7
8
C
A

6
C

4
B

1
A
3
A

5
C

Test - 18
3
A

10
C

9
C

12
13
C
B
Test - 25
1 2 3 4
C B C A

11
B

12
C

2
C

10
11
B
A
Test - 29
3
4
C
B

9
C

10
C

9
C

10
A

2
A

3
C

7
B

11
B

9
C
10
B

14
C

11
A

13
B

14
A

12
B

13
B

5
C

6
C

12
B

11
12
C
A
Test - 33
4 5 6 7
C A B C

13
A
13
C
8
B

9
A

NOTLAR

NOTLAR

