
 

3. Sınıf Türkçe 1 MaviÖnlükYayınları 

 

 

 

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

İSTİKLAL MARŞI 

Mehmet Akif ERSOY 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 



 

3. Sınıf Türkçe 2 MaviÖnlükYayınları 

 
 

“Çocuklar donmamış 
beton gibidir. 

 

Üzerine ne düşse 
iz bırakır.” 

“Haim Jinott” 



 

3. Sınıf Türkçe 3 MaviÖnlükYayınları 

TEMA - 1 …...….......................................................................……………………………………………...………………...……………...... 05 
Okuduğunu Anlama - Anneannem ……………………………………………...…………………………......….…….  06-07 
Harf Bilgisi ve Alfabemiz ………..……....…………………………………………………...……………………….……….... 08-15 

Kelimeleri Sözlük Sırasına Koyma ………..……....………………………………………………...………..….……….... 16-19 

Ünlü ve Ünsüz Harfler ………..……................................……………………………………………………...……....……….... 20-23 

Ünlü ve Ünsüz Harfler – Büyük Ünlü Uyumu  ….………………………………………...…………...….…….... 24-27 

Okuduğunu Anlama – Ev Yapımı Limonata …………………………………………………….…..……….…….  28-29 
Harf Bilgisi ve Eğlenirken Pekiştirelim ………..……....…………………………………………...….………..……...... 30-31 

Hece Bilgisi – Hecelerine Ayırma ………..……....…………………………………………………...…...…….……….... 32-37 

Hece Bilgisi – Hecelerden Kelime Oluşturma ………..……………………………………...………….……….... 38-41 

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler ………..……....………………...……………………………………......….……….... 42-43 

Tema 1 - Değerlendirme ………..……....………………………….……..……………………………………...………...….... 44-46 

TEMA - 2 …...….....................................................................………………………………………………………..……………………...... 47 
Okuduğunu Anlama – Minik Serçe …………………………………………………………………..……...…….…….  48-49 
Kelime (Sözcük) Bilgisi ………………………………………………………..…...……………………………………...….…….  50-53 
Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimeler …………………………………………………...………...........…….…….  54-57 
Eş Anlamlı Kelimeler ………………………………………………………..…......……………………………………...….…….  58-63 
Zıt Anlamlı Kelimeler ………………………………………………………..…................................................................….…….  64-67 
Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelimeler ………………………………………………………………………...…….…….  68-69 
Okuduğunu Anlama – Ayla’nın Yolculuğu ……………………………………………………...……....…….…….  70-71 
Eş Sesli Kelimeler ………………………………………………………..…..........................................................................….…….  72-79 
Kelimenin Sözlük Anlamı ……………………………………………………………………………...…………………...…….  80-83 

Yazımında Yanlışlık Yapılan Kelimeler ………………...………………………………………...………......…..…….  84-87 

 



 

3. Sınıf Türkçe 4 MaviÖnlükYayınları 

Kelimelerin Anlamını Değiştiren Ekler ………………...……………………………………………..…......…….…….  88-91 
Tema 2 - Değerlendirme ………..……....…………………………………………………………….……..…………....….... 92-94 

TEMA - 3 …...….....................................................................……………………………………………………...…...…………………...... 95 
Okuduğunu Anlama – Köy Evi ……………………………………………………………………….....................….…….  96-97 
Cümle Bilgisi – Cümle mi? Değil mi? ………………......................................................……………......……....….  98-101 
Cümle Bilgisi – Cümle oluşturuyorum ………………...……………......…………………………………..…...….  102-105 
Kurallı ve Devrik Cümle ………………...……………………………….………………………………........…….…...….  106-109 
Olumlu ve Olumsuz Cümle ………………...………………………….……………………………….......…….…...….  110-113 
Okuduğunu Anlama – Topuklu Ayakkabı …………………..................................................................….…….  114-117 
Soru Cümlesi i ………………...………….…......………...……………………………………………………………….…...….  118-119 

Ünlem Cümlesi ………………...………….…......………...……………………………………………………………….…...….   120-121 
Cümlede 5N1K ………………………………………….…...……………………………………….…......………...….…...….  122-125 
Cümlenin Bildirdiği Yargı ……………………………………………………….….…………….…...………...….…...….  126-129 
Tema 3 - Değerlendirme ………..……....………………………….……………………………….…..…………....….... 130-132 

TEMA - 4 …...….....................................................................…………………………………………………...…...…………………...... 133 
Okuduğunu Anlama – Üç Arkadaş ……………………………………………………….….....................….…….  134-135 
Sebep Sonuç Bildiren İfadeler ……………………………...............................................................................….…….  136-139 
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler …………………………….......................................................….…….  142-143 
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler ………………………………………………….………........................….…….  144-147 
Duygusal ve Abartılı İfadeler …………………………….....................................................................………….…….  148-151 
Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler ……….……………......................................................................………….…….  152-155 
Karşılaştırma Yapmaya Yarayan İfadeler ……….....................................................................………….…….  156-157 
Tema 4 - Değerlendirme ………..……....………………………………………………………..……..…………....….... 158-159 

Cevap Anahtarı ………..……....……………………………………………………………………………………………...……....….... 160 

 



 

Alfabemizdeki harfleri ve harflerin sıralanışını, 
Kelimeleri sözlük sırasına göre sıralamayı, 
Ünlü harfleri, ünsüz harfleri, ince ve kalın ünlü harfleri, 
Kelimelerin büyük ünlü uyumuna uyup uymadıklarını, 
Kelimeleri ve birleşik kelimeleri nasıl hecelerine ayıracağımızı, 
Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırma kurallarını 
 

3. Sınıf Türkçe 5 MaviÖnlükYayınları 

Arkadaşlar bu bölümde; 

Neler öğreneceğiz 

öğreneceğiz. 

Ağzımızdan çıkan seslerin yazı ile gösterilmesine harf denir. 

Alfabemizde 29 harf vardır. 

Harflerin belirli bir sıraya göre dizilmiş haline alfabe denir. 

Sözlükler, ansiklopediler, imla kılavuzları alfabetik sıraya göre düzenlenir. 
Sözcüklerin alfabetik sıraya göre düzenlenmesine sözlük sırası denir. 

Sözcükleri sözlük sırasına göre sıralarken önce ilk harflerine bakılır. İlk 
sıradaki harfler aynıysa ikinci, üçüncü harflere bakılarak devam edilir. 

Ünlü harfler: a,e, ı, i,o,ö,u,ü 

Ünsüz harfler: b,c,ç,d,f ,g,ğ,h, j,k, l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z 

Kalın ünlüler: a,ı,o,u İnce ünlüler: e,i,ö,ü 

Alfabemizde 8 ünlü, 21 ünsüz harf vardır. 

Ünlü harfler kalın ve ince olmak üzere ikiye ayrılır. 

Her hecede 1 tane sesli harf bulunur. Bir kelimenin kaç heceli olduğunu anlamak 
için sesli harflerini sayabiliriz. 

    Satır sonuna sığmayan kelimeleri sadece hecesinden bölerek alt satıra yazabiliriz. 
Ayrıca ayırma yapılırken satırın başında ve sonunda tek harf bırakılmaz. 



 

3. Sınıf Türkçe 6 MaviÖnlükYayınları 

 

     Anneannem bizim biraz uzağımızda otu-

rur. Her hafta sonu annemle otobüse binip 

ziyaretine gideriz. Ben anneannemin evini çok 

severim. Bana göre o evin hiç değişmeyen bir 

kokusu vardır. Bir yandan mutfağından hiç ek-

sik etmediği fesleğen çiçekleri, bir yandan da 

evin her köşesine astığı lavanta keseleri kokar. Anneannem hiçbir yerde uzun süre kalamaz. 

Ne zaman bize gelse ya da başka bir yere gitse “Evimi özledim.” der durur. Onun kendine 

göre bir düzeni vardır. Bu düzeni bozmak anneannemin hiç hoşuna gitmez. Hiçbir eşyasının 

yerini değiştiremeyiz. Bir defasında Ankara’ya dayımlara gitmişti. Gelmesine yakın annemle 

birlikte evini temizlemeye gittik. Annem temizlik yaparken ben de çiçekleri suladım. Sonra 

çiçeklerin saksılarını büyükten küçüğe doğru sıralamaya karar verdim. Onlarla oyun 

oynuyordum. Anneannem geldiğinde çiçeklerin yerini neden değiştirdiniz diye günlerce 

söylendi bize. O günden sonra bir iğnenin bile yerini değiştirmedik.  

   Anneannem genellikle aynı yerde aynı şeyleri yapar. Hep oturduğu, sokaktan geleni 

geçeni izlediği bir köşesi vardır. Salon camının önünde sallanan sandalyesi, ayaklarının 

altında miskin miskin yatan kedisi Fındık, koltuğunun yanında hiç bitmeyen örgü ipleri, camın 

önünde menekşeleri, önündeki sehpada ise fanusta yüzen japon balığı vardır. Anneannem 

çok tatlı kadındır. Heyecanla bir şeyler anlatırken ya da televizyonda en sevdiği filmi 

izlerken birden koltuğunda uyur kalır. O uyuyunca gözlükleri gözünden burnuna iner. Bir 

de tüm ipleri birbirine karıştırır, bize tuhaf renklerde şeyler örer. Kazak, atkı, şapka, çorap… 

Eski metal bir düğme kutusu vardır. Ördüğü hırkalara o kutudan düğme seçer. Ama 

düğmeler her zaman birbirinden farklı olur. Hiç uyarmayız onu bu konuda. Hepsini seve 

seve giyeriz. Biz ördüklerini giydiğimizde o da dünyanın en mutlu anneannesi olur.  

 Ayşegül ÇELEBİ 



 

3. Sınıf Türkçe 7 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 
 

1. Anneannenin evinde hangi kokular hissediliyormuş? 

2. Anneanne neden eşyalarının yerinin değişmesine kızarmış? 

3. Torunu anneannesi yokken ne yapmış da anneannesi ona söylenmiş durmuş? 

 

4. Anneannenin sürekli oturduğu yerde neler varmış? 

5. Anneannenin yaptığı örgüler neden normalden farklı oluyormuş? 

2- Aşağıya “Yaşlılara Saygı” konulu kısa bir şiir yazalım. Sonra hırkayı boyayalım. 
Renkleri ve düğmeleriyle metindeki anneannenin ördüğü hırkalara benzetelim. 



 

3. Sınıf Türkçe 8 MaviÖnlükYayınları 

1- Alfabemizdeki harfleri sırasıyla yazalım. 
 

2- Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken harfleri yazalım. 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 9.  

10.  

1 1.  

12.  
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15.  

16.  

1 7.  

1 8.  

1 9.  

20.  

2 1.  
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25.  
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………. 

………. 

………. 
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………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

……… 
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3. Sınıf Türkçe 9 MaviÖnlükYayınları 

1- Alfabeye göre yanlış sıralanmış harfleri yuvarlak içine alalım. 
 

2- Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken harfleri yazalım. 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 9.  

10.  

1 1.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

1 7.  

1 8.  

1 9.  

20.  

2 1.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.   ………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 
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………. 

………. 
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3. Sınıf Türkçe 10 MaviÖnlükYayınları 

3- Verilen sözcüklerin harflerini alfabetik olarak sıralayalım. Renklerin üzerine gelen 
harflere göre şifreyi çözelim. 

 

4- Harfleri alfabetik listeye göre yazıp şifreli kelimeyi bulalım. Bulduğumuz 
kelimenin bizde çağrıştırdığı kelimeyi altına yazalım. 

1 1. 2. 3. 4. 5.   

bilet        
 

SİFRE       

2 1. 2. 3. 4.    

fare        
 

3 1. 2. 3. 4. 5.   

yaşlı        
 

4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

sigorta        
 

5 1. 2. 3. 4. 5.   

eczane        
 

6 1. 2. 3. 4. 5.   

sabun        
 

Sıra 16 25 24 15 25 15 25 14 

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 14 1 17 1 24    

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 28 1 9 16 25 21   

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 16 1 22 14 6    

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 8 19 21 6 27    

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 14 1 21 11 17 3 1  

Kelime         

Çağrışım  

 



 

3. Sınıf Türkçe 1 1 MaviÖnlükYayınları 

3- Verilen sözcüklerin harflerini alfabetik olarak sıralayalım. Renklerin üzerine gelen 
harflere göre şifreyi çözelim. 

 

4- Harfleri alfabetik listeye göre yazıp şifreli kelimeyi bulalım. Bulduğumuz 
kelimenin bizde çağrıştırdığı kelimeyi altına yazalım. 

1 1. 2. 3. 4. 5.   

Yeşil         
 

SİFRE       

2 1. 2. 3. 4. 5.   

Orman         
 

3 1. 2. 3. 4. 5.   

Kalem         
 

4 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Salatalık        
 

5 1. 2. 3. 4. 5.   

Topum         
 

6 1. 2. 3. 4.    

Akraba         
 

Sıra 14 1 15 12 24 6   

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 29 1 16 2 1 14   

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 23 6 7 24 1 15 12  

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 5 6 21 6     

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 12 22 24 1 17 2 25 15 

Kelime         

Çağrışım  

 

Sıra 28 1 22 24 11 14   

Kelime         

Çağrışım  

 



 

3. Sınıf Türkçe 12 MaviÖnlükYayınları 

5- Yönergelere uyarak televizyon ekranına kelimeler yazalım. 
 

H S İ 

İçerisinde televizyonun üzerindeki harfin bulunduğu ikişer kelime yazalım. 

A C F 

Z T O 

Son harfi televizyonun üzerindeki harf olan ikişer kelime yazalım. 

İlk harfi televizyonun üzerindeki harf olan ikişer kelime yazalım. 



 

3. Sınıf Türkçe 13 MaviÖnlükYayınları 

5- Yönergelere uyarak televizyon ekranına kelimeler yazalım. 
 

E L V 

İçerisinde televizyonun üzerindeki harfin bulunduğu ikişer kelime yazalım. 

Ş G Ö 

Y M K 

Son harfi televizyonun üzerindeki harf olan ikişer kelime yazalım. 

İlk harfi televizyonun üzerindeki harf olan ikişer kelime yazalım. 



 

3. Sınıf Türkçe 14 MaviÖnlükYayınları 

6- Aşağıdaki sözcüklerin harf sayısını yıldızın içerisine yazalım. Aynı sayıda 
harften oluşan yeni bir sözcük oluşturalım. 

 

7- Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle dolduralım. 

baloncuk 
maydanoz 

8 

rüya 

a b 

salkım kemik 

c ç 

yetenek arı 

d e 

Alfabemizde …………….……….…….…..…… harf bulunmaktadır. 

“ S ”  harfi ile  “ T ”  harfi arasında …………..……….……….… vardır. 
 Alfabemizin …………………….…… sıradaki harfi  “ ö ”  harfidir. 
 
Alfabemizin diğer bir ismi …………..….……………… dir. 

 
Alfabemizin son harfi …………… harfidir. 
 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 



 

3. Sınıf Türkçe 15 MaviÖnlükYayınları 

6- Aşağıdaki sözcüklerin harf sayısını yıldızın içerisine yazalım. Aynı sayıda 
harften oluşan yeni bir sözcük oluşturalım. 

 

7- Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle dolduralım. 

kereviz nane 

a b 

masal gömlek 

c ç 

yelpaze son 

d e 

Alfabemizin ilk harfi ……… harfidir. 

“F” harfi ile “J” harfi arasında ………………...…….… harfleri vardır. 

Alfabemizin …………………………..…… harfi “v” harfidir. 

Alfabemizde ………….………… ünlü harf vardır. 

Alfabemizin 15. harfi …………. harfidir. 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 



 

3. Sınıf Türkçe 16 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre numaralandıralım. 
 

1. 
3. 
2. 

saray 

biber 

arkadaş 

zeytin 

cezve 

mimar 

rüzgar 

vazo 

şeker 

misafir 

polis 

yastık 

soğan 

sirke 

sarımsak 

pandemi 

pırasa 

pota 

ehliyet 

entari 

efsane 

kemer 

koyun 

karpuz 

kobay 

kolay 

koray 

yemek 

yemeni 

yem 

meteor 

mesafe 

mesire 

rüzgar 

rüya 

reklam 

gözlük 

şarkıcı 

aksiyon 

akide 

sözcük 

sözlük 

sinema 

minder 

şarbon akasya sokak minber 
gölet abiye söyle minare 



 

3. Sınıf Türkçe 17 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre numaralandıralım. 
 

deniz 

masa 

baston 

kitap 

salon 

peynir 

lavanta 

hakem 

vazo 

askı 

eski 

baskı 

mola 

makas 

miskin 

şeftali 

şifa 

şato 

idare 

izin 

insan 

okul 

ortak 

omuz 

lastik  

lale 

lamba 

beslenme 

benek 

bez 

tepe 

tekne 

teneke 

kobay 

kolye 

kostüm 

yeşillik 

yenilik 

kabakulak 

sarılık 

midye 

öksürük 

Ronaldo 

Messi 

vazelin kızamık mide Suarez 
yemeni kızılcık örümcek Neymar 



 

3. Sınıf Türkçe 18 MaviÖnlükYayınları 

2- Boş bırakılan yerlere alfabetik sıraya uygun kelime yazalım. 
 

3- Kelimeleri alfabetik listeye göre sıralayıp soruları cevaplayalım. 

Salyangoz 

Ziyafet 

Basamak 

Çilek 

Minder 

Sebze 

Seyahat 

Kalem 

Kamyon 

Papyon 

Kuş          Çimen         Zaman         Fayton        Mücevher 

İlk sıraya yazılacak kelimenin üçüncü harfi hangisidir?    ……………… 

Dördüncü sıradaki kelime kaç harflidir?    ……………………..… 

Son sıraya yazılacak kelimenin son harfi hangisidir?   ………..……… 

Kuş sözcüğünden önce hangi sözcük yazılacaktır?   ……………….……… 

Yaz sözcüğü listeye eklense hangi kelimeden önce gelirdi?  ………………… 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 



 

3. Sınıf Türkçe 19 MaviÖnlükYayınları 

2- Boş bırakılan yerlere alfabetik sıraya uygun kelime yazalım. 
 

3- Kelimeleri alfabetik listeye göre sıralayıp soruları cevaplayalım. 

Kelime 

Pestil 

Destan 

Limon 

Olta 

Yelken 

Yer 

Masal 

Maşa Tuzluk 

Zil         Şemsiye          Kaktüs         Damat         Hamak 

İlk sıraya yazılacak kelimenin beşinci harfi hangisidir? ……………………. 

Son sıradaki kelime kaç harflidir?     ………………………………… 

Üçüncü sıraya yazılacak kelimenin son harfi hangisidir?   ……………… 

Şemsiye sözcüğünden önce hangi sözcük yazılacaktır?   ……………… 

Lale sözcüğü listeye eklense hangi kelimeden önce gelirdi? …………………. 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 



 

3. Sınıf Türkçe 20 MaviÖnlükYayınları 

1- Bulutların isminden yola çıkarak doğru yağmur tanelerini yuvarlak içine alalım. 
 

2- Kelimelerde bulunan ünlü ve ünsüz harfleri sırasıyla yazalım. 

Ünlü Ünsüz 

e 
b k 

z 

i 
t 

ü 

l 
a y 

ç 
i v 

z 

Kelime Ünsüz Ünlü 

Anahtar           

Matematik           

Gülümsemek           

Zahmetsiz           

Sağlıksız           

Korkuluk           

Sözcük           

Akaryakıt           

Yorgunluk           

 



 

3. Sınıf Türkçe 21 MaviÖnlükYayınları 

1- Kavanozların isminden yola çıkarak doğru harfleri yuvarlak içine alalım. 
 

2- Kelimelerde bulunan ünlü ve ünsüz harfleri sırasıyla yazalım. 

Kelime Ünsüz Ünlü 

Helikopter            

Görüntü            

Kalorifer           

Kitaplık             

Domates            

Buzdolabı            

Örgü            

Mıknatıs           

Karadeniz           

 

Ünlü Ünsüz 

e 
b 

k 
z 

i 
t 

ü 

l 

a 

y 
ç 

i v 

z 



 

_ n s _ n  _ğ r_ n c _  k _ ş _ k  

b _ l _ n  k _m_ t _ n  s _ r _h _  

g _ k y _ z _  t _ l _ v _ z y _ n  h _ r t_m  

r _ z g _ r  y _ l _ n  y _m_ r t_  

3. Sınıf Türkçe 22 MaviÖnlükYayınları 

3- Ünlü ve ünsüz harf kutularını kendilerine ait renge boyayalım. 
 

4- Kelimelerde eksik bırakılan sesli harfleri tamamlayalım. 

Ö F V A B H F N S K M İ 

J U E Y R O R A Ç E L R 

N M T D Ü G T P Ğ N G Ü 

I S V İ L S T Ü Y P B Z 

Ö Z G Y E H A K Ğ I H Ç 

L H O M B Z C H K V Ö B 

Z D İ V P T Ç U E U K O 

A Ğ Ö Ş T S D R M D Y L 

C F Y U P K Ü G B Ş F I 
 

Ünsüzler 

İnce Ünlüler 

Kalın Ünlüler 



 

k _ l _m  _ğ r_ tm_n  y _ ş_ l  

s _ l _ n  k _ n _p_  _ v _ z _  

h _m_ r  t _ l _ f _ n  _ l d _ v _ n  

p _ z _ r  d _ l _p  ç _ k _ rd_ k  

3. Sınıf Türkçe 23 MaviÖnlükYayınları 

3- Ünlü ve ünsüz harf kutularını kendilerine ait renge boyayalım. 
 

4- Kelimelerde eksik bırakılan sesli harfleri tamamlayalım. 

S A D V F G H E R N Ö L 

K L O P Ş İ V F R D S U 

H Y T F G H K L Ç İ Ğ Ü 

A Z C F R E U K I O L Ç 

İ V B G A E Ö M Y T D S 

E F V T H J O K I Ş S E 

F U N I M O L Z A E C F 

T U N M K L I P Ş İ E V 

Ö K J H O T F E A Ğ Ü R 
 

Ünsüzler 

İnce Ünlüler 

Kalın Ünlüler 



 

3. Sınıf Türkçe 24 MaviÖnlükYayınları 

5- Görselden yola çıkarak istenen bilgileri yazalım. 
 

İnce ünlüler: ö-e-e 

Kalın ünlüler:  - 

Harf sayısı: 8 

Sessiz: k-s-t-b-k 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 



 

3. Sınıf Türkçe 25 MaviÖnlükYayınları 

5- Görselden yola çıkarak istenen bilgileri yazalım. 
 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler:  

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 

İnce ünlüler: 

Kalın ünlüler: 

Harf sayısı: 

Sessiz: 



 

3. Sınıf Türkçe 26 MaviÖnlükYayınları 

6- Aşağıdaki cümlelerdeki kelimeleri inceleyelim. Büyük ünlü uyumuna uyma-
yan kelimelerin altını renkli kalemle çizelim. 

 

Bir kelimedeki ünlü harflerin tamamı kalın ünlü (a,ı,o,u) veya tamamı ince ünlü 

(e,i,ö,ü) ise o kelime büyük ünlü uyumuna uymaktadır. 
 

1 .  Ablam hiç kitap okumuyor. 

2. Haber gazetenin ilk sayfasındaydı. 

3. Bu işi yapabilir misin? 

4. Köye dönüp çiftçilik yapmak en büyük hayalimdir. 

5. Yarın akşam yemeğe davetliyiz. 

6. Ayşe yeni bir bisiklet aldı. 

7. Veli toplantısına katılmak için konferans salonuna geçtim. 

8. Matematik öğretmenimizin oğlu doktor olmuş. 

9. Sözlerime içten içe gülüyorlardı. 

10. Gözleri kömür kadar siyahtı. 

1 1 . Sokağa çıkmak için yasak saatinin bitmesini bekliyor. 

12. Hafta sonu sinemaya gideceğiz. 

13 . Kitaplığımdaki rafların tamamı dolmaya başladı. 

14. Okul çıkışında arkadaşlarımı alıp markete gittim. 

15. Cumartesi günleri babamla beraber dolaşmaya çıkarız. 

 



 

3. Sınıf Türkçe 27 MaviÖnlükYayınları 

6- Aşağıdaki cümlelerdeki kelimeleri inceleyelim. Büyük ünlü uyumuna uyma-
yan kelimelerin altını renkli kalemle çizelim. 

 

1 .  Elif bilgisayar oynuyor. 

2. Her gece muhakkak süt içiyorum. 

3. Salondaki kanepede üç kişi oturuyor. 

4. Sıcak havalarda limonata içmek insanı ferahlatır. 

5. Balkonda olduğum için telefonun sesini duymamışım. 

6. Ayşegül öğretmen bugün nöbetçiymiş. 

7. Galiba en çok sinemaya gitmeyi özledim. 

8. Kitaplığımda çok sayıda roman var. 

9. Yaz tatilinde gitar kursuna gideceğim. 

10. Ela ile Lale parkta el ele geziyorlar. 

1 1 . Hayvanat bahçesinde bir sürü zebra gördüm. 

12. Pazardan limon, domates ve şeftali aldık. 

13. Karnımız acıktığı için çarşıda hamburger ve patates yedik. 

14. Sürekli şarkı söylemek istiyorum. 

15. Bilgisayarımın ekranı bir süredir düzgün aydınlatmıyor. 

16. Evimizi boyatmak için iyi bir usta getirmemiz gerekiyor. 

17. Kardeşim sakladığım bayram şekerlerini alıp kaçmış. 

 



 

3. Sınıf Türkçe 28 MaviÖnlükYayınları 

 

    Tuna ve Suna çok iyi anlaşan iki kardeşler. 
Birbirlerine karşı naziktirler ve her zaman günaydın, 
lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim gibi güzel 
kelimeler kullanırlar. Derslerinde de oldukça 
başarılılar. Bu yaz yine karneleri pekiyi ile dolu 
olunca ailelerinden bisiklet istediler. Anne ve babası 
bunun için biraz para ayırabileceklerini ama üzerini 

harçlıklarıyla kendilerinin tamamlamaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iki kardeş her 
gün kumbaralarına harçlıklarından bir kısmını atmaya başladılar. Ne kadar biriktirmeye 
çalışsalar da harçlıkları yeterli olmuyordu. Sonra daha hızlı para biriktirmek için akıllarına 
bir fikir geldi. Evde anneleriyle birlikte ev yapımı limonata yapıp oturdukları evin önünde 
satabilirlerdi. Bu fikirlerini anne ve babalarıyla paylaştılar. Onlardan da onay alınca işe 
koyuldular.  Önce anneleriyle birlikte manava gittiler. En taze ve en sulu limonları seçtiler. 
Başlangıç için bir kasa limon yeterliydi. Eğer beğenilir ve satılırsa devamını alırlardı. Ma-
navdan gelince Tuna ve Suna doğruca mutfağa koştular. Anneleri ‘’Durun bakalım küçük 
limonatacılar, önce banyoya gidip ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın bakalım. Unutmayın 
mutfakta yiyecek ya da içecek bir şeyler yapmanın ilk kuralı budur.’’ dedi. Ellerini güzelce 
yıkayan çocuklar artık ürünlerini hazırlamaya başladı. Anneleri limonları da tıpkı elleri gibi 
ova ova iyice yıkadı. Tüm limonların kabuklarını rendeleyip, bıçakla ikiye kesme işi annedeydi. 
Çünkü rende ve bıçak kesici ve tehlikeli aletlerdi. Suna ve Tuna ise yarım limonların suyunu 
bir güzel sıktı. Rendelenen kabukları birkaç kaşık şekerle karıştırarak ezdiler. Lezzetli bir 
limonata için bu gerekliydi. Bu karışımı limon suyuyla birleştirdiler. Üzerine soğuk su eklediler. 
En son, hazırladıkları limonatayı süzgeçten geçirip cam sürahilere doldurdular. Ertesi gün iki 
kardeş, evlerinin önüne kurdukları masada buz gibi limonataların hepsini sattılar. Şanslarına 
hava öyle sıcaktı ki limonataya kimse hayır diyemiyordu. Böylece gereken parayı tamam-
layan Suna ve Tuna yaz boyunca kendi kazançlarıyla aldıkları bisikletlerinin keyfini sürdüler. 

Elif BERİL 



 

3. Sınıf Türkçe 29 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 
 

1. Tuna ve Suna karne hediyesi istediğinde anne babaları onlara ne söylemiş? 

2. İki kardeş harçlıklarıyla para biriktiremeyeceklerini anlayınca ne yapmayı düşünmüşler? 

3. Limonata yapmak için manavdan nasıl limonlar almışlar? 

 

4. Anneleri çocuklara bir şeyler hazırlamadan önce ne yapmaları gerektiğini söylemiş? 

5. Limonataların hepsinin büyük bir hızla satılmasının sebebi neymiş? 

2- Metinde anlatılanlar yardımıyla ev yapımı limonatanın yapım aşamalarını 
maddeler halinde sırasıyla yazalım. 



 

3. Sınıf Türkçe 30 MaviÖnlükYayınları 

1- Balinaların üzerine yağan harfleri kullanarak 2 harfli, 3 harfli, 4 harfli ve 
5 harfli kelime oluşturup yazalım. 

 

2- Tetrislerin ekranına açıklamalara uygun kelimeler yazalım. 

2. 

3. 

4. 

5. 

e 
a 

z 
u l 

2. 

3. 

4. 

5. 

ı 
ş 

z 
o c 

2. 

3. 

4. 

5. 

e 
g z 

i b 

iz 
kar 

Alfabemizin ilk harfi 
ile başlayan 2 tane 
meyve ismi yazalım. 

İçerisinde “e” ve “k” 
harfi olan iki tane 
kelime yazalım. 

Üçüncü harfi “r” 
olan iki tane renk 
ismi yazalım. 

2 ünlü harf 3 ünsüz 
harften oluşan iki 
tane kelime yazalım. 

İlk harfi “s” olan iki 
tane kız ismi yazalım. 

İlk harfi alfabemizin 
16. harfi olan iki tane 
erkek ismi yazalım. 

Son harfi “k” olan iki 
tane hayvan ismi 
yazalım. 

Büyük ünlü uyumuna 
uymayan iki tane 
kelime yazalım. 



 

3. Sınıf Türkçe 31 MaviÖnlükYayınları 

1- Balinaların üzerine yağan harfleri kullanarak 2 harfli, 3 harfli, 4 harfli ve 
5 harfli kelime oluşturup yazalım. 

 

2- Tetrislerin ekranına açıklamalara uygun kelimeler yazalım. 

2. 

3. 

4. 

5. 

e 
g z 

ı b 

2. 

3. 

4. 

5. 

e 
a 

z 
u l 

2. 

3. 

4. 

5. 

i 
g 

z 
o c 

İlk harfi “p” olan iki 
tane sebze ismi ya-
zalım. 

İlk harfi alfabemizin 
14. harfi olan iki tane 
hayvan ismi yazalım. 

Son harfi “e” olan iki 
tane kız ismi yazalım. 

Alfabemizin ilk harfi 
ile başlayan 2 tane 
eşya  ismi yazalım. 

İçerisinde “a” ve “t” 
harfi olan iki tane 
kelime yazalım. 

İkinci  harfi “a” olan 
iki tane renk ismi 
yazalım. 

Sadece kalın ünlüler-
den oluşan iki tane 
kelime yazalım. 

Büyük ünlü uyumuna 
uyan iki tane kelime 
yazalım. 



 

3. Sınıf Türkçe 32 MaviÖnlükYayınları 

1- Kelimeleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazalım. 
 

2- Sözcüklerden yanlış hecelenmiş olanları trafik panosuna, doğru hecelen-
miş olanları korkuluk panosuna numaralandıralım. 

b. Arkadaşlık 

ç. Kurbağa 

e. Telefoncu 

g. Acemi 

h. Burun 

i. Kuş 

k. Açıklayalım 

c. Macera 

d. Baba 

f. Bilgisayar 

a. Sarımsak          sa-rım-sak 
3  

ğ. Kırtasiye 

ı. Nişasta 

j. Ayakkabı 

 1. Mu-a-ye-ne 

2. Eğ-len-cel-i 
3. Tiy-at-ro 
4. O-to-ma-tik 
5. Kös-teb-ek 
6. Mü-hen-dis 
 

 7. Kaş-ık 
 8. Ge-lin-lik 
 9. Fin-can 
10. Lok-an-ta-cı 
1 1 . Ko-va-lam-a-ca 
12. Ter-bi-ye 
 

3- Aşağıdaki cümleleri hecelerine ayırarak yazalım. 

1. En sevdiğim çiçek papatyadır. 

 

2. Bu bina çok eskiden hastaneymiş. 



 

3. Sınıf Türkçe 33 MaviÖnlükYayınları 

1- Kelimeleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazalım. 
 

2- Sözcüklerden yanlış hecelenmiş olanları trafik panosuna, doğru hecelen-
miş olanları korkuluk panosuna numaralandıralım. 

b. Kıyafet 

ç. Saklambaç 

e. Apartman 

g. Mecburen 

h. Çikolata 

i. Hikayeler 

k. Ertelemek 

c. Seramik 

d. Dolap 

f. Abajur 

a. Tencere  

ğ. Pil 

ı. Gösterişli 

j. Ressam 

     1. Tük-e-tim 

2. Ça-ma-şır-lık 
3. Kel-e-bek 
4. Bu-laş-ık 
5. A-ra-ba 
6. Yar-dım-cı 
 

7. S-en 

8. Or-man-lık 
9. Yağ-mur 
10. Pat-at-es-li 
1 1 . Çek-me-ced-en 
12. Ni-şan-lık 
 3- Aşağıdaki cümleleri hecelerine ayırarak yazalım. 

1. Bugün hava çok yağmurlu. 

2. Yeni uçurtmamı bahçede uçurdum. 



 

3. Sınıf Türkçe 34 MaviÖnlükYayınları 

4- Aşağıdaki kelimelerin kaç heceli olduklarını yazalım. 
 

5- Birleşik kelimeleri doğru şekilde heceleyelim. 

matematik 

körebe 

eğlence 

merserize 

mars 

şekerleme 

gözlük 

ayakkabıcı 

çaydanlık 

özgürlük 

ispiyonlamak 

dört 

4 

Sesli harflerin sayısına bakarak kelimenin kaç heceli olduğunu bulabiliriz. 

Birleşik kelimeler hecelerine ayrılırken bütün olarak düşünülür. İlk kelime sessiz harfle bitiyor 
ikinci kelime sesli harfle başlıyor ise o sessiz harf diğer kelime ile birlikte hecelenir. 

Hanımeli Huzurevi Günaydın Kartopu 

a. Denizanası       …………………………….. b. Alabalık     ……………………..……….. 

c. Kavuniçi          …………………………….. ç. Yüzbaşı     ……………………………... 

d. Sivrisinek   …………………………….. e. Gecekondu    ……………………..……….. 

f. Gözlemevi   …………………………….. g. Çanakkale    ……………………..……….. 

ğ. Körebe          …………………………….. h.Cankurtaran    ……………………..……….. 

ı. Büyükelçi    …………………………….. i. Demiryolu    ……………………..……….. 



 

a. İlkokul       …………………………….. b. Gökkuşağı    …………………..…..……….. 

c. Hanımeli        …………………………….. ç. Aslanağzı    ……………..………………... 

d. Kızılay   …………………………….. e. Yeşilırmak    ………………..……..……….. 

f. Eskişehir    …………………………….. g. Çörekotu    ……………..………..……….. 

ğ. Uludağ     …………………………….. h. Fenerbahçe    ………………..……..……….. 

ı. Baykuş      …………………………….. i. Karayolu     ………………..……..……….. 

j. Sonbahar  …………………………….. k. Karnıyarık    ……………..………..……….. 

l. Ateşböceği  …………………………….. m. Denizaltı    ……………..………..……….. 

3. Sınıf Türkçe 35 MaviÖnlükYayınları 

4- Aşağıdaki kelimelerin kaç heceli olduklarını yazalım. 
 

5- Birleşik kelimeleri doğru şekilde heceleyelim. 

başarılı 

sarımsak 

ahtapotun 

sporcular 

boyunluk 

bağımsızlık 

davulcu 

alt 

tırmık 

gözenek 

porselen 

kolluksuz 

sınırımız 

park 

fotoğrafçılık 



 

3. Sınıf Türkçe 36 MaviÖnlükYayınları 

1- 1. 2. 3. ve 4. panolara kırmızı numaralı sözcükleri, 5. ve 6. panolara mavi 
numaralı sözcükleri uygun şekilde yerleştirelim. 

 

 1. Macera 

 2. İletişim 

3. Kas 

 4. Koltuk 
5. Yumurta 
6. Tornavida 

7. Baş 
 8. Yakın 
9. Reklamcılık 
 10. Gezegen 

1 1 .  Kent 
12. Bina 

13. İhtiyarlık 
 14. Tekerleme 
15. Uyurgezer 
 16. Uykusuzmuş 
17. Ahtapot 
18. Üzüntü 

1 Heceli Sözcükler 2 Heceli Sözcükler 3 Heceli Sözcükler 

3. Hecesi 3 Harfli 
Sözcükler 

2. Hecesi 3 Harfli 
Sözcükler 

4 Heceli Sözcükler 

1 2 3 

4 5 6 



 

3. Sınıf Türkçe 37 MaviÖnlükYayınları 

1- 1. 2. 3. ve 4. panolara kırmızı numaralı sözcükleri, 5. ve 6. panolara mavi 
numaralı sözcükleri uygun şekilde yerleştirelim. 

 

 1. Ter 
 2. Jüpiter 

3. Şımarıklık 
4. Reklam 
5. Domatesli 
6. Yaş 

7. Şart 
8. Olumlu 
9. Şüphelenmek 
10. Kampanya 
1 1 .  Lastik 
12. Saygı 

13. Korkusuz 
14. Sardunya 
15. Umutlu 
16. Dalaman 
17. Balıkçı 
18. Telefon 

1 Heceli Sözcükler 2 Heceli Sözcükler 3 Heceli Sözcükler 

3. Hecesi 3 Harfli 
Sözcükler 

2. Hecesi 3 Harfli 
Sözcükler 

4 Heceli Sözcükler 

1 2 3 

4 5 6 



 

3. Sınıf Türkçe 38 MaviÖnlükYayınları 

1- Hecelerinin sırası karışmış kelimeleri düzenleyelim. 
 

2- İlk hecesi ve kaç heceden oluşacağı verilmiş olan sözcükler oluşturalım. 

Mühendis hen.mü.dis mu.ye.a.ne 

dan.lık.çay hu.ri.cum.yet 

le.ke.ker.ten kü.rük.tü 

di.gar.yan 

te.viz.yon.le 

len.di.nem.ci.ri 
 

o.te.ji.me.lo.ro 

sa……  salata yen…… 

ma…… ha…… 

ku…… ba…… 

göz…… a…… 

pi…… şe…… 

su…… to…… 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

2 2 



 

3. Sınıf Türkçe 39 MaviÖnlükYayınları 

1- Hecelerinin sırası karışmış kelimeleri düzenleyelim. 
 

2- İlk hecesi ve kaç heceden oluşacağı verilmiş olan sözcükler oluşturalım. 

van.ra.ka bi.ra.ye.ku 

ya.lon.ko lık.maz.ya.ra 

mi.sa.mi.yet rün.mez.gö 

lak.lık.ku 

ka.ba.mü.sa 

ki.ha.yet.mi 

ci.be.gü.e.me 

ka…… ye…… 

sa…… gö…… 

o…… za…… 

sev…… ke…… 

la…… pa…… 

mi…… hi…… 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

4 2 



 

3. Sınıf Türkçe 40 MaviÖnlükYayınları 

3- Kelimelerin son hecesi ile üç sıra yeni kelime oluşturalım. 
 

4- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım. 

 araba  baca  cami 

 sakar 

 eski 

 kahve 

 masa 

 boya 

Her hecede mutlaka bir tane ……………………..…… harf bulunur. 

Bir hece en az ….………………… harften oluşabilir. 

Bir hece en fazla ……………….…… harften oluşabilir. 

Bir cümledeki sesli harfleri sayarak o cümlenin kaç ……………...……..…… 
oluştuğunu bulabiliriz. 
 

Neşelendirmek sözcüğü …………………..… heceden oluşmaktadır. 

 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 
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3- Kelimelerin son hecesi ile üç sıra yeni kelime oluşturalım. 
 

4- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım. 

dere 

 sarma 

 tuğla 

 kelime 

 şifa 

 kedi 

Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses ya da ses gruplarına …….……..... denir. 

Ünlü harfler tek başına hece ………….………...…………….……… . 

“İmzalamak” sözcüğünün son hecesi ………..….……….… harften oluşmuştur. 

“Mesafeliler” sözcüğü ……………….….… heceden oluşmaktadır. 

Günaydın sözcüğünün ilk hecesi ………..… harfi ile biter. 
 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 
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1- Satır sonunda yanlış ayrılmış sözcüklere D doğru ayrılmış olanlara Y yazalım. 
 

2- Aşağıdaki sözcükleri satır sonuna sığmadıkları takdirde nerelerden ayıra-
bileceğimizi gösterelim. 

kulak- 
lık 

habe- 
rleşme 

kal- 
em 

si- 
vilce 

züra- 
fa 

dip- 
loma 

a- 
nahtar 

otob- 
üs 

iştah- 
sız 

kas- 
a 

se- 
kiz 

göl- 
ge 

D 

lo
ka
nt
ac
ı 

in
di

rim
li 

bi
lg

isa
ya

r Bil-gisayar 

Bilgi-sayar 

Bilgisa-yar 

ku
ra

bi
ye

 

sa
la
ta
lık

 

ka
rik

at
ür

 

no
kt

al
am

a 

de
ni
za
ltı

 

fa
br

ika
tö

r 
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1- Satır sonunda yanlış ayrılmış sözcüklere D doğru ayrılmış olanlara Y yazalım. 
 

2- Aşağıdaki sözcükleri satır sonuna sığmadıkları takdirde nerelerden ayıra-
bileceğimizi gösterelim. 

malik- 
ane 

gösteri- 
şli 

han- 
tal 

san- 
dalye 

gerged- 
an 

kiral- 
ık 

pıra- 
sa 

dost- 
luk 

mera- 
klı 

par- 
a 

mut- 
fak 

soru- 
msuz 

da
ire

ye
 

bo
ya
la
rı

 

de
m

ok
ra

si 

ço
cu
kla
rı

 

ha
fı
za
lı 

ha
rit
ac
ı 

pl
an

la
m

ad
a 

gö
kk
uş
ağ
ı 

fa
rk
ın
da
lık

 



 

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre 
cevaplayalım. 
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1 

2 

3 

6 

7 

5 
 

           Cama vurunca pıt pıt, 
           Evlere huzur dolar. 
           Fazla yağmasın aman, 
           Su dolmasın tüm yollar. 

    Yukarıdaki dörtlüğün başlığı ne 

olabilir? 
 A) B) C) fırtına yağmur arkadaşlık 

     Dörtlükte fazla yağışın neye neden 

olabileceği vurgulanmıştır? 
 
A) 

B) 

C) 

Sel baskınına 

Yıldırım düşmesine  

Toprak kaymasına 

     Verilen dörtlükte hangi ünsüz harf 

yoktur?  
 A) B) C) y g f 

4       Aşağıda verilen harflerin hepsi 

kullanılarak hangi kelime oluşturulabilir? 
 

   z-a-r-m-a-g-n-o 

A) B) C)

 
moloz marangoz orangutan 

     Aşağıdaki meyvelerden hangisinin 
isminde harf sayısı en azdır? 
 

A) B) C) 

     Hangi renk balonların üzerinde ünlü 
harfler bulunmaktadır? 
 

ğ 
o i 

z 
e 

k 

A) Kırmızı-yeşil-mor  B) Mor-sarı-kırmızı 

C) Pembe-yeşil-mavi 

     Kelimler sözlük sırasına göre 
sıralanırsa ilk sırada hangisi yer alır? 

A) B) C)telefon beyaz barbunya 

8       Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
verilen kelimeleri alfabetik sıraya göre 
doğru sıralamıştır? 
 A) 

B) 

 C) 

Okuma – okul - okur 
 

Okur – okuma - okul 

Okul – okuma - okur 
 

9      Annem misafirlere fındıklı kek ve 
ıspanaklı börek hazırladı. 
Yukarıdaki cümle kaç heceden oluşmuştur? 
 A) B) C)

 
21 20 22 
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10 

11 

12 

14 

15 

13 
 

     Hangisinde “farkında” kelimesi 

hecelerine doğru ayrılmıştır? 
 

A)   fark-ın-da  B)   far-kın-da  

C)   far-kı-nda 

Yukarıdaki kısa metinle ilgili ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Tek heceli üç tane kelime vardır. 

İki heceli beş tane kelime vardır. 

Üç heceli on tane kelime vardır. 

     Dedemin yemyeşil çimlerle kaplı 
büyük bir bahçesi var. Ben bisiklet 
sürmeyi orada öğrendim. Şimdi ise paten 
kaymayı öğreniyorum. 

      Hangi çocuğun isminde tek harf-

ten oluşmuş bir hece yoktur? 
 

A) B) C) 

Onur Suna Ekin  

      Aşağıdaki kelimelerden hangisinin 

hece sayısı diğerlerinden fazladır? 
 
A) B) 

C) 

saksı havlu 

arıza 

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarı-

daki heceler kullanılarak oluşturula-

maz? 
 

 man   tı    sa  

A) B) 

 
C) 

Saman  Mantı  

Saat  

Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi 
hecelerine doğru ayrılmıştır? 
 

 may-da-noz 

   kit-ap-lık 

    bav-ul 

 a-yak-ka-bı 

    dak-i-ka 

  eş-of-man 

A) B) C) 2 3 4 
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16 

18 

20 

21 

19 
 

17 

      Aşağıda verilen görsellerden 

hangisinin harf ve hece sayısı doğru 

değildir? 
 
A) 

B) 

 
C) 

5 harf - 2 hece 

5 harf - 3 hece 

10 harf - 3 hece 

Aşağıdaki tahtada 

tek heceli kaç ke-

lime vardır? 

                
mor-ilk-ela  

Ali- zil - iz  

deve- oya 

pil- kalk-fil  

 

A) 

B) 

 
C) 

7 

8 

9 

      Hangi kutuda bulunan kelime alt 

satıra geçerken yanlış ayrılmıştır? 
 

A) B) 

C) 

  Muhas- 
ebeci 

 Hanıme- 
li 

  Karan- 
fil 

Yandaki çiçekte dört 

harf ve iki heceden 

oluşan kelimeleri kırmı-

zıya boyadığımızda 

aşağıdaki çiçeklerden 

hangisi ortaya çıkar? 
 

A) B) C) 

sene 

kork pire 

ani lale 

      “Tuhafiye” kelimesi satır sonuna 
sığmadığı takdirde nereden ayrılamaz? 
 

A) B) 

 C) 

Tu-hafiye Tuh-afiye 

Tuha-fiye 

       Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
satır sonuna sığmayan kelime yanlış 
yerden ayrılmıştır? 
 
A) 

B) 

 

C) 

Dayımın düğünü için kı-
yafet aldım. 

Oyunda onu kovalar-
ken ayağım kaydı. 

Annem pazardan koc- 
aman bir karpuz aldı. 



 

Tek başına anlamı olmayan kelimeleri, 
Eş anlamlı kelimeleri, 
Zıt anlamlı kelimeleri, 
Eş sesli kelimeleri, 
Kelimelerin sözlük anlamlarını, 
Yazımında sıkça yanlışlık yapılan kelimeleri, 
Kelimelerin anlamını değiştiren ekleri 
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Arkadaşlar bu bölümde; 

Neler öğreneceğiz 

öğreneceğiz. 

Heceler birleşerek kelimeleri (sözcükleri) oluşturur. 

Bazı sözcüklerin tek başına anlamı yoktur. Bu tür sözcükler 
cümleye anlam kazandırmak için kullanılır. 

Bana göre tavuklar uçmayı unutmuş hayvanlardır. 

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. 

- Anlaşılan bu sene evde geçecek.         - Anlaşılan bu yıl evde geçecek. 

 

Anlam yönünden birbirinin tam tersi olan sözcüklere 
zıt (karşıt) anlamlı sözcükler denir. 

- Kısa boylular öne, uzun boylular arkaya geçsin. 

Yazılışları ve okunuşları aynı, 
anlamları farklı olan sözcüklere eş 
sesli (sesteş) sözcükler denir. 

- Anneannem yarın yüz yaşına girecek. 

- Oraya gitme, otelin havuzunda yüz. 

Bazı ekler sözcüklerin sonuna eklendiğinde 
sözcüğün anlamını değiştirir. Bu eklerin en 
sık kullanılanları “-ci,-li,-lik,-siz” ekleridir. 

kitap - kitaplık 
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Ayşegül ÇELEBİ 

Çünkü yerde ters dönmüş, 

Bir kuş yuvası gördüm. 

Çalı çırpı dökülmüş, 

Aldım yeniden ördüm. 
 

Yuvayı koydum dala, 

Uzaklaştım bahçeden. 

Serçe geldi yanıma, 

Cıvıldadı sevinçten. 

Dün parkta otururken, 

Bir kuş geldi yanıma. 

Korkar diye beklerken, 

Uçtu kondu koluma. 
 

Hiç görmemiştim böyle, 

Yakınımda bir serçe. 

Dedim ‘’Haydi kuş söyle’’, 

Senin evin nerede? 

 
Anladı sanki beni, 

Ötmesi fazlalaştı. 

Uçtu gitti bir ara, 

Sonra geri yaklaştı. 
 

Baktım geldiği yöne, 

Büyük bir ağaç vardı. 

Biraz eğildim öne, 

İçimi hüzün sardı. 
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım. 
 

1. Çocuk parkta ne ile karşılaşmış? 

2. Çocuk kuşun korkup kaçmasını beklerken kuş ne yapmış? 

3. Çocuk kuşun gitmemesi üzerine ona ne demiş? 

 

4. Çocuk hangi manzara karşısında hüzünlenmiş? 

5. Kuş neden sevinçle cıvıldamış? 

A D F R T B H U K O B G 

S E P M L N A Ğ A P A P 

E O E R T G N H J L Y Ö 

R G N Ö M N G O K İ K N 

Ç T G Ü V E R C İ N U C 

E Y U Ç I İ N Y A Z Ş Ü 

P N E K L E Y L E K O P 

Ğ H N U R E D F H J I Ş 

 

2- Aşağıda “yukarıdan aşağıya” 

“soldan sağa” ve “sağdan sola” doğru 
gizlenmiş kuş çeşitleri vardır. Bularak 
boyayalım mı? 

3- Aşağıya “Kuşlar” isimli kısa bir 

dörtlük yazalım. 

KUŞLAR 
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1- Aşağıdaki cümlelerin sözcük sayılarını yazalım. 
 

1 . Bu hafta okumam gereken kitabımı yeni bitirdim. 

2. Ben buraları avucumun içi gibi bilirim. 

3. Çok hastayım. 

4. Valizini aldığı gibi evden çıktı. 

5. Kapının arkasında montum var. 

6. Canım sıkılınca televizyon izliyorum. 

7. Kendime yeni bir gömlek almam gerekiyor. 

8. Harika fotoğraflar çekmek için yeni bir telefon satın aldı. 

9. Evimiz aşağı mahallede. 

10. Nereye gidiyorsun? 

1 1 . Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? 

12. Mağaranın girişi bu taraftadır. 

13. Daha önce yurt dışına gittin mi? 

14. Sırf sen istiyorsun diye saçlarımı kestiremem. 

15. Dünkü sınavdan kaldım. 

7 
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1- Aşağıdaki cümlelerin sözcük sayılarını yazalım. 
 

1 .  Annem boş saksıya menekşe dikti. 

2. Öğretmenimiz her akşam muhakkak ödev verir. 

3. Hasta gibiyim. 

4. Yastık savaşı yaparken her yeri dağıttık. 

5. Banyodaki aynanın kenarı kırılmış. 

6. En sevdiğim spor masa tenisidir. 

7. Çok sevdiğim bir yazarın yeni kitabı çıkmış. 

8. Elektrikler kesildiği için ödevimi mum ışığında yaptım. 

9. Annem yeni bir araba aldı. 

10. Saat kaç? 

1 1 . Neden gelemeyeceğini daha önce söylemedin? 

12. Telefon defalarca çaldı fakat açan olmadı. 

13. Salgın yüzünden uzaktan eğitim devam edecekmiş. 

14. Gelemem. 

15. Babam alet çantasını arabada unutmuş. 
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2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerleri uygun olabilecek sözcük-
lerle tamamlayalım. 

 

Çocuğun sarı …………………… rüzgar ……………..……… savruluyordu. 

…………….…, gözle görülemeyecek kadar ………….……… canlılardır. 

Babasının …………...……… iyileşsin diye her gün ………………… ediyor. 

 
Sabah ………………….…  geç kalmamak için ………….………  kurdu. 

Evcil bir ………………..…… sahiplenmek için barınağa ……………….…… . 

………………..… açmak için …………………….……dan anahtarları çıkarttı. 

 

Annem hava ………………… olduğu için ………….……… dondurma yaptı. 

Sana ………………… renkte bir gömlek almak için ……………..…… gittim. 

 
Sırt ………………..… sarı taksinin arka ……….………….……….. unuttum. 

Annem beni ……………….…… almak için fırına ……………………… . 

Okulumuz üç ……………..…… ve duvarları sarı ………………… bir okuldur. 

Masa örtüsüne ……………… döktüğüm için yıkamak ………………… kaldık. 

Yeni ………….………..… kitapları almak için kütüphaneye uğradım. 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 6- 

 5- 

 7- 

 8- 

 9- 

 10- 

 1 1- 

 12- 

 13- 
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2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerleri uygun olabilecek sözcük-
lerle tamamlayalım. 

 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 6- 

 5- 

 7- 

 8- 

 9- 

 10- 

 1 1- 

 12- 

 13- 

…………………………... unuttuğumuz için pazardan bir şey alamadık. 

………………….….. doğum günümde bana …………………………. aldı. 

Karnım …………………..….. için …………………..………… gidemedim. 

 
………………….…… ayağımı sıktığı için ……………………. almam gerekiyor. 

Hava o kadar ……………….……….ki ……………..……. terliyorum. 

Doktor çok ………………….…. izlediğim için bana …………..……… verdi. 

 

Arabamızın ……………..….. patladığı için ………………….…….. gidemedik. 

Karnemde ………………………… olduğu için …………………..……. . 

 
………………..….. kazağımı kirlettiğim için …………………………. bana kızacak. 

Kek yapmak için …………………….. ve ……………….……… lazımmış. 

…………………..….. ağacına çıkıp bir sürü …………..………….. topladım. 

Buzdolabının ……………..……. açık kaldığı için ………………...…… bozulmuş. 

Fırında …………………..…….. kalmadığı için marketten aldım. 
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1- Tek başına anlamı olmayan kelimelerin kutusunu boyayalım. 
 

2- Tek başına anlamı olmayan kelimelerin altını çizelim. 

ama hızlı çünkü sakin 

ucuz ise fakat yakın 

ve ile kadar komik 

1 .  Kırtasiyeden cetvel ve kalem aldım. 

2. Koşmasına rağmen gideceği yere yetişemedi. 

3. Gözleri görmüyordu ama gözlük takmakta istemiyordu. 

4. Bu soruyu ancak uzman birisi çözebilir. 

5. Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. 

6. Sınavda başarılı olamadı oysa çok çalışmıştı. 

7. Baban yahut annen, yarın veya ertesi gün okula gelsin. 

8. Düne kadar ne yapacağımı ve kime gideceğimi bir türlü bulamamıştım. 
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1- Tek başına anlamı olmayan kelimelerin kutusunu boyayalım. 
 

2- Tek başına anlamı olmayan kelimelerin altını çizelim. 

korkak veya pahalı için 

ama kapalı gibi ya da 

çünkü kadar büyük bile 

1 . Bende annem gibi resim yapmak istiyorum. 

2. Okula gitmedim ama ödevlerimi yaptım. 

3. Güzel konuşmak için bol bol kitap okumalısın. 

4. Hava serin olmasına rağmen çok üşümedim. 

5. Oyuncağı kırıldı fakat bütün bunlara rağmen hiç ağlamadı. 

6. Beril ile Bera okula birlikte gidiyorlar. 

7. Yemeğini çabuk bitir yoksa sana kalmayacak. 

8. Sen bile ne kadar büyük olduğunu anlayamadın. 
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3- Tek başına anlamı olmayan kelimeleri uygun boşluklara yazalım. 
 

4- Kediciğin sırtında yazan kelimeleri cümle içinde kullanalım. 

Karnesi çok iyi olduğu …………..…… sevinçten deliye döndü. 

Bana …………..…… bu yaptığın yanlış bir davranıştı. 

Alarmı kur …………..…… sabah uyanamazsın. 

Öğretmenimiz yapılacak deney için balon …………..…… çubuk istedi. 

Samet …………..…… hızlı koşmayı çok isterdim. 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 

ve  -  yoksa  –  için  –  göre   – gibi 

ile 

oysa 

üstelik 

fakat 

rağmen 
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3- Tek başına anlamı olmayan kelimeleri uygun boşluklara yazalım. 
 

4- Kediciğin sırtında yazan kelimeleri cümle içinde kullanalım. 

Sende kardeşin ………………. yemek seçmemelisin. 

Manavdan biraz üzüm ……….. kayısı aldım. 

İstediklerini alamam …………………. hiç param kalmadı. 

Doğum günü için ona çikolata ……………….. pasta alabiliriz. 

Başım ağrıdığı ……………. erken yatacağım. 

 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 

çünkü  -  ve  –  yahut  –  için  –  gibi 

için 

ama 

gibi 

bile 

veya 
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1- Eş anlamlı kelimeleri bulup örnekteki gibi işaretleyelim. 
 

Ad 

Murat 

İsim 

Rüya 

Zayıf 

Kolay 

Zor 

Basit 

Yalan 

Mazeret 

Bahane 

Kayıp 

Gülünç 

Fıkra 

Palyaço 

Komik 

Yavaş 

Tembel 

Aksi 

Huysuz 

Dilek 

İstek 

Ödül 

Söz 

Cevap 

Cümle 

Soru 

Yanıt 

Otobüs 

Araç 

Gemi 

Vasıta 

Rakam 

Adet 

Çok 

Tane 

Peynir 

Kedi 

Sıçan 

Fare 

Esir 

El 

Parmak 

Yabancı 

Salon 

Bina 

Yapı 

Banyo 

Misafir 

Akraba 

Konuk 

Kardeş 

Asır 

Sene 

Yıl 

Gün 

Siyah 

Gece 

Ak 

Kara 

Fena 

İyi 

Acayip 

Kötü 
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1- Eş anlamlı kelimeleri bulup örnekteki gibi işaretleyelim. 
 

Tümce  

Cümle  

Kalın  

Sebep  

Misafirlik 

Dolaşmak 

Kaçmak 

Gezmek  

İcat  

Buluş  

Mucit 

Alet 

Kadın 

Adam 

Kişi 

Şahıs 

Biçim  

Zayıf  

Düzgün  

Şekil  

Olay  

Enteresan  

Yalın  

İlginç  

Kibir   

Kelime  

Sonuç  

Gurur  

Amaç  

Yakın  

Suç  

Kabahat  

Yalnız  

Görev  

Kusursuz  

Vazife  

Lisan  

Dil  

Az  

Kolay  

Roman  

Hikaye  

Öykü  

Güzel  

Yabancı  

Pahalı  

Rüzgar  

Yel 

Sebep  

Cevap  

Nam  

Neden  

Doğa  

Mesele  

Yıl 

Sorun  

Mesut  

Uzun  

Hayırlı  

Mutlu 

Çalışmak 

Meslek  

Tamirci 

İş 
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2- Cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısını yazalım. 
 

 1 . Yaptığım resme büyük alaka gösterdiler. 

2. En sevdiği telefon kılıfını bana hediye etti. 

3. Alanya’ya gitmek için acilen bir araç bulmalıyım. 

4. Aldığım pabuçlar bir yılı çıkarmadan eskidi. 

5. Sınav sorularının basit olacağını sanmıyorum. 

6. Dün öğleden sonra deprem olmuş. 

7. Dedem görevini yerine getirmek için bahçeye gitti. 

8. Problem çıkarmak için fırsat kolluyorsun. 

9. Salondaki abajuru ücretsiz aldım. 

10. Sonbahar bitmeden kış hazırlıklarını tamamlamalıyız. 

1 1 . Suda nefesimi tutmakta zorlandığımı söyleyebilirim. 

12. Eksik bıraktığın yerleri yarın tamamlarsın. 

13. Doktor neticeyi beklememiz gerektiğini söylüyor. 

14. Sonunda hak ettiği şöhrete kavuştu. 

15. Doğa olaylarına büyük ilgi duyuyorum. 

ilgi 
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2- Cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısını yazalım. 
 

1 . Dün öyle çok yürüdüm ki tüm kaslarım ağrıyor. 

2. Sene sonu gösterisinde Ela kraliçe olacakmış. 

3. Bu sene sınıfı geçmem güç görünüyor. 

4. Arkadaşlarımla kelime oyunu oynadık. 

5. Öğretmen tüm cümleleri bana okuttu. 

6. Yeni komşumuz çok samimi birisidir. 

7. Tesadüfe bak Ayşeler de buradaymış. 

8. Hastalığıma neyin sebep olduğunu anlamadım. 

9. Köyde kendimi çok özgür hissediyorum. 

10. Ablam okulu bitirince öğretmen olacak. 

1 1 . Herkese kibar davranmaya özen gösteririm. 

12. Geçen sene bu zamanlarda tatildeydik. 

13. Okulda zaman çok hızlı geçiyor. 

14. Ahmet yenilgiyi asla kabul edemiyor. 

15. Duru bilekliğini ırmağa düşürdü. 
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3- Görsellerin isimlerini ve isimlerinin eş anlamlarını yazalım. 
 

Kafa 

Baş 

4- Kelimelerin eş anlamlılarını bulmacada bulup boyayalım. 

E R T Y S U G Ü L Ü N Ç I O P İ Ü G 

T A S D A F G H J K L Ş İ Z C M V A 

A B N M K Ö Ç E Y O K S U L N T P Y 

B L K H L F D S R I Y T K Y J İ M R 

İ Z S A I H U Y A R I P H A K H Ğ E 

A T Ö D R G Z A E H A O Y S L A Ş T 

T F Z V İ H T İ Y A R N T A D N Ü Z 

A S C D E R T Y U K L Ş Ç Ö M N B V 

Z C Ü T E R O K O N U T A P A K M A 

E B K Z Y A N I T N L P E N G S L Ş 
 

Yaşlı Kelime Çaba Gizli Komik Doğa Ev 

Cevap  Yemek Sınav Temiz Kanun Fakir İkaz 

5- Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanalım. 

rüya 

öykü 

istek 
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3- Görsellerin isimlerini ve isimlerinin eş anlamlarını yazalım. 
 

4- Kelimelerin eş anlamlılarını bulmacada bulup boyayalım. 

N İ Ç T E N H G K U K L Y T Ü M C E 

R U T U B E T İ O L Ö A S E R I R Y 

A R E G B T J K N Ö Ğ Y T R U R Z A 

Ş Ğ A E K Ü S H U R R U B Ö T M P Ğ 

E Z F R T A T E K P E S D R T A Y H 

K T İ M K A N T Y F N D S A Z K A C 

İ A S A V A Ş A S R C Y I P Ğ İ Z E 

L Ğ C V A N Ö N B K İ Ö D U Y U R U 

G E K A Y G I J H M Ö V F T E D L İ 

R D T U T A N G A Ç K I L İ S A N F 
 

5- Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanalım. 

vatan 

pabuç 

güz 

Dargın  Cümle  Biçim  Samimi  Nehir  Olanak  Nem  

Talebe    Tasa  İlan  Mahcup   Harp  Misafir  Dil  



 

3. Sınıf Türkçe 64 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamları ile eşleştirelim. 
 

2- Sözcüklerin zıt anlamını bulup kutusunu aynı renge boyayalım. 

Korkak 

Sığ 

Soğuk 

Kötü 

Çoğul 

Usta 

Gerçek 

Gösterişli 

Siyah 

Üzgün 

Kirli 

Yapay 

Acemi 

Beyaz 

Doğal 

İyi 

Temiz 

Cesur 

Sahte 

Neşeli 

Sıcak 

Tekil 

Sade 

Derin 

Yaşlı 

Dik 

İnce 

Medeni 

Geçmiş 

Çocuk Genç İhtiyar 

Eğik Yokuş Düz 

Zayıf Şişman Kalın 

Bekar İlkel Yokuş 

Gelecek Gece Sonra 

Yokuş 

Neşe 

Çukur 

İndirim 

Katı 

İniş Yüksek Yorucu 

Gülünç Komik Keder 

Düşmek Tümsek Yüksek 

Alışveriş Kısa Zam 

Buz Sıvı Gaz 
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1- Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamları ile eşleştirelim. 
 

2- Sözcüklerin zıt anlamını bulup kutusunu aynı renge boyayalım. 

Cömert 

Sol 

Çok 

Kısa 

Sonra 

Doğru 

Kapalı 

Gündüz 

Çalışkan 

Fakir 

Aşağı 

Artı 

Az 

Gece 

Yukarı 

Eksi 

Zengin 

Uzun 

Tembel 

Cimri 

Açık 

Önce 

Yanlış 

Sağ 

Bayat 

Kalın 

Var 

Acemi 

Geri 

Ekmek Taze Sağlam 

İnce Eksi Yanlış 

Fakir Şişman Yok 

Uzun Usta Garip 

Aşağı Ön İleri 

Yeni 

Dost 

Savaş 

Ucuz 

Öz 

Eski Kirli Alıcı 

Zor Galip Düşman 

Yukarı Barış Harp 

Alışveriş Pahalı Artı 

Anne Cimri Üvey 
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3- Zıt anlamlarını yazarak koyunları çitin dışına çıkaralım mı? 
 

4- Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını cümle içinde kullanalım. 

Kolay 

Evet 

Seyrek 

Alt 

Çalışkan 

Cimri 

Yakın 

Ödül 

Yokuş 

Büyük 

Islak 

Galip 

Zor 

Yaz 

Erken 

Geniş 

Ucuz 

Suçlu 

Mat 
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3- Zıt anlamlarını yazarak koyunları çitin dışına çıkaralım mı? 
 

4- Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını cümle içinde kullanalım. 

Pahalı 

Dolu 

Ceza 

Küçük 

Evli 

Hızlı 

Zarar 

Ağır 

Katı 

Şişman 

Acı 

Çirkin 

Eğik 

Soru 

Alçak 

Üzüntü 

Yaşlı 

Dik 



 

3. Sınıf Türkçe 68 MaviÖnlükYayınları 

Zıt anlamlısı olan kelimelerin kutusunu işaretleyelim. 
 

Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını altlarına yazalım. 

Artı 

Olta 

Sevinç 

Sandık 

Kuru 

Acı 

Dost 

Sinek 

Boyamak 

Düz 

Yastık 

Tok 

Cevap 

Ayna 

Küçük 

Kutu 

Kirli 

Yüksek 

YAŞLI KARA FAKİR KİRLİ EKSİK KOLAY 

Basit 

Zor 

Aşağıdaki bulmacayı çözelim. Şifreyi bulalım. 

 1 .  “Konuk” kelimesinin eş anlamlısı. 

2. “Zayıf” kelimesinin zıt anlamlısı. 

3. “Asabi” kelimesinin eş anlamlısı. 

4. “Kaba” kelimesinin zıt anlamlısı. 

5. “Dilek” kelimesinin eş anlamlısı. 

6. “Bilye” kelimesinin zıt anlamlısı. 

7. “Şüphe” kelimesinin eş anlamlısı. 

8. “Yanlış” kelimesinin zıt anlamlısı. 

9. “Etki” kelimesinin eş anlamlısı. 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

        



 

3. Sınıf Türkçe 69 MaviÖnlükYayınları 

Zıt anlamlısı olan kelimelerin kutusunu işaretleyelim. 
 

Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını altlarına yazalım. 

Yazık 

Ağır 

Karanlık 

Müzik 

İlk 

Araba 

Güzel 

Göz 

Hızlı 

Çeyrek 

Sağlam 

Oyun 

 

Fazla 

Mutfak 

Geniş 

Bayat 

Arı 

İleri 

FAYDA CEVAP BEYAZ SEVİNÇ HIZLI ISLAK 

Aşağıdaki bulmacayı çözelim. Şifreyi bulalım. 

1 .  “Caymak” kelimesinin eş anlamlısı. 

2. “Geçmiş” kelimesinin zıt anlamlısı. 

3. “Bilgisiz” kelimesinin eş anlamlısı. 

4. “Yüksek” kelimesinin zıt anlamlısı. 

5. “Öğrenci” kelimesinin eş anlamlısı. 

6. “Zam” kelimesinin zıt anlamlısı. 

7. “Harabe” kelimesinin eş anlamlısı. 

8. “Ön” kelimesinin zıt anlamlısı. 

9. “Mısra” kelimesinin eş anlamlısı. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

3. Sınıf Türkçe 70 MaviÖnlükYayınları 

 

   Ayla, uzun zaman sonra ailesiyle yolculuğa çıkmıştı. 
Bayram tatilini geçirmek için memleketlerine gidiyorlardı. 
Sabahın ilk ışıklarında yola koyulmuşlardı. Yolları oldukça 
uzundu. Ayla bazen uyuyor, bazen sıkılıyordu. Sıkıldığı 
zaman uygun bir yerde durarak kısa molalar veriyor-
lardı. İlk molaları bir dinlenme tesisinde olmuştu. Burası 
sakin, temiz bir yerdi. Ayla, annesi ve babası bir masaya 

oturmuş, gözleme yemiş, çay içmişlerdi. Babası “Böyle yol üstü yemekleri çok seviyorum.” 
demişti. Annesi ise geceden hazırladığı börekleri neden yemediklerini sorguluyordu. Gerçi 
daha yeni çıkmışlardı yola. Onları da ilerleyen saatlerde yerlerdi. Bu molanın ardından 
birkaç saat geçmişti ki Ayla yine sıkıldı, bunaldı ve “Daha çok var mı?” sorusunu yinelemeye 
başladı. Bunun üzerine babası arabayı harika bir göl kenarına çekti. Ayla arabadan indi, 
gözlerini kocaman açmıştı. Manzara o kadar güzel ve öyle büyüleyiciydi ki. Biraz da bu göl 
kenarında oturdular. Annesi, her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş yol çantasını 
açtı. İçinden birkaç çeşit meyve çıkardı ve soydu. Ayla “Sanki pikniğe geldik." diye kıkırdadı. 
Meyveden sonra babasıyla gölde taş sektirme oynadılar ve bu mola da burada bitti. 
Dedelerinin memleketine iyice yaklaşmışlardı. Artık yol kenarında hep tarlalar görüyorlardı. 
Bu tarlaların kimisi açık sarı renkteydi, kimisi yeşil otlarla kaplıydı. Aylaların arabası memlekete 
varmadan son kez durdu. Babası arabayı bir tarla kenarına çekmişti. Ayla “Ne var ki 
burada?” diye düşündü. Ne bir tesis vardı, ne de su kenarıydı. Fakat arabadan inince buranın 
muhteşem bir ayçiçeği tarlası olduğunu fark etmişti. Tüm çiçekler sözleşmiş gibi aynı tarafa 
bakıyorlardı. Ayla çiçeklerin baktığı tarafa dönünce gözlerini kısmak zorunda kaldı. Çünkü 
Güneş tam karşısındaydı. Meğer tüm çiçekler Güneş’e bakıyormuş. Nedenini sorduğunda ise 
babası bu çiçeklerin büyüyebilmek için Güneş’e bakmaları gerektiğini söyledi. Hatta bu 
özelliğinden dolayı bu devasa sarı çiçeklere ‘’Günebakan’’ denirdi. Ayla Güneş’e dönüp aynı 
ayçiçeği gibi durdu ve gözlerini kapadı. Babası o anı ölümsüzleştirmek için fotoğrafını çekti. 
Yüzünde kocaman bir gülümseme ile arabalarına bindiler. Kalan bir saati de bitirdiler. Ayla 
gider gitmez dedesine ayçiçeklerini anlattı. 
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 
 

1. Ayla ve ailesi memleketlerine neden gidiyorlarmış? 

2. Aylalar yolculukları boyunca kaç kez ve nerelerde mola vermişler? 

3. Verdikleri molalarda neler yemiş ve içmişler? 

4. Ayçiçeklerinin hepsi neden aynı yöne bakıyorlarmış? 

5. Ayçiçeklerinin diğer ismi neymiş? 

2- Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak 
yolculuklarda uymamız gereken kurallar-
dan birkaç tanesini yazalım. 

3- Aşağıya güzel bir “Güneba-
kan” çizelim. 
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1- Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamlarını açıklayalım. 
 

 

 

 

 

Karnı acıkmış olan. Yemek 
yemesi gereken. 

Bir şeyi açmak hareketi. 
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1- Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamlarını açıklayalım. 
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2- Aşağıdaki sözcüklerden eş sesli olanları işaretleyelim. 
 

Benim 
ismim 
Fidan. 

Ben bir 
fidanım. 

Özel isimlerde eş seslilik olmaz. 

Defter 

Bin 

Masa 

Damla 

Dolu 

Kır 

Yokuş 

Ocak 

Pas 

Papatya 

Halı 

Diz 

Su 

Kaz 

Dilek 

Düş 

Duvar 

Parti 

Çay 

Gül 

Telefon 

Yat 

Pazar 

Bebek 

Silgi 

Yüz 

Musluk 

Zar 

Sis 

Soluk 

D ilara 

Kara 

Yaş 

Böcek 

Müzik 

Bağ 



 

3. Sınıf Türkçe 75 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki sözcüklerden eş sesli olanları işaretleyelim. 
 

Yaz  

Koş  

Uzak  

Yan  

Kalk  

Söz  

Perde  

Yüz  

Il ık  

Ocak  

Baş 

Kazan 

Boğaz 

Asma  

Kalem  

Taraf  

Yol  

Akıl  

Dede  

Kanepe  

Sonra  

Geç  

Saç  

Elek 

Pasta 

Dil 

Dolu  

Şişe  

Saz  

Çay  

El  

Kumanda  

Kır  

Tepe  

Saray  

Kurt  

Alay 

Lamba 

Atlet 

Ekmek  

Sefer  

Gelin  

Duvar  

Hayır  

Davul  

Yar  

Göz  

Anahtar  

İç  

Yavaş 

Ben 

Biberon 
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3- Kelimeleri görseldeki anlamları ile cümle içerisinde kullanalım. 
 

Kır 

Yaz 

Kupa 

Yaş 

İt 

Atlet 
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3- Kelimeleri görseldeki anlamları ile cümle içerisinde kullanalım. 
 

Ocak 

At 

Saz 

Yat 

Gül 

Dolu 



 

3. Sınıf Türkçe 78 MaviÖnlükYayınları 

4- Eş sesli sözcüğün aynı anlamda kullanıldığı cümleleri işaretleyelim. 
 

O fidanı dikmek için önce toprağı kazman gerekir. 

Bütün kazları kırlara otlatmaya çıkaracağız. 

Su çıkmasını istiyorsan çukuru biraz daha fazla kaz. 

Sakın ocaktaki tencerenin kapağını açma! 

Dört tane simit, birkaç tane de açma al. 

Bu fırının açmalarına bayılıyorum. 

Beş yaşındaki kardeşim yüze kadar sayabiliyor. 

Yüz tane balon aynı anda gökyüzüne bırakılacakmış. 

Babam daha fazla yüzmem için beni zorluyor. 

Gitar çalmak istiyorsan çok çalışman gerekecek. 

Hırsız tilki kümesteki yumurtaları çalmış. 

Ramazan ayında davul çalmak ister misin? 

Alışveriş yapmak istiyorsan sıraya girmelisin. 

Oturduğun sırayı Burcu’nun babası tamir etti. 

Sınıfın en arkasındaki sırada oturmak hoşuma gidiyor. 

Gördüğüm düş bütün gün aklımdan çıkmadı. 

Salih top oynarken düşecek gibi oldu. 

Bardak o kadar sallandı ki masadan düşmemesi büyük şanstı. 
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4- Eş sesli sözcüğün aynı anlamda kullanıldığı cümleleri işaretleyelim. 
 

Dedemin çiftliğinde ata bindim. 

Dayımın düğünü için bin tane davetiye basıldı. 

Ne zaman yola çıksak arabaya biner binmez uyuyorum. 

Ben senden çok önemli bir şey isteyeceğim. 

Öğretmen benden soruyu çözmemi istedi. 

Ablamın sırtında kocaman bir ben var. 

Bütün su bidonları ağzına kadar doluydu. 

Gece yağan dolu tüm çiçeklerimizi ezmiş. 

Ağzımız doluyken konuşmamamız gerekir. 

Bu çamaşırlar hala yaş. 

Babaannem yaşlandıkça her şeyi unutuyor. 

Kardeşim önümüzdeki hafta sekiz yaşına girecek. 

Bütün mandalları tek tek ipe dizdim. 

Top oynarken yere düştüm ve dizim kanadı. 

Tüm gün oturmaktan dizlerim tutmaz oldu. 

Pazar günleri, ertesi gün okul olduğu için banyo yapma günümüz. 

Pazardan gelirken aldığımız bir poşet domates yere döküldü. 

Okullar tatil olduğundan beri pazar günleri erken yatmıyorum. 
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1- Aşağıdaki sözcükleri sözlük anlamları ile eşleştirelim. 
 

2- Kelimelerin sözlük anlamını bulup karşısına yazalım. 

(………………) Bir yere girip çıkmak için kullanılan, açılıp kapanan düzenek. 

(………………) Posta, kargo, mektup gibi gönderileri alıcıya ulaştıran kimse. 

(………………) Kilidi açıp kilitlemek için kullanılan araç 

(………………) Nesnelerin görüntüsünü veren, ışığı yansıtan, arkası sırlı cam. 

(………………) Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen, fasulyeye benzer  
                tırmanıcı bitki. 

(....Kaşık….)  
 

(...Eldiven...)  
 

(...Telefon...)  
 

(....Kalem….)  

(....Sinema….)  
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1- Aşağıdaki sözcükleri sözlük anlamları ile eşleştirelim. 
 

2- Kelimelerin sözlük anlamını bulup karşısına yazalım. 

(………………) Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri. 

(………………) Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer. 

(………………) Ispanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki. 

(………………) İki parçadan oluşan yatak giysisi. 

(………………) Giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen  
                kızgın demir araç. 

(....Çöl….)  
 

(...Elek...)  
 

(...Bisiklet...)  
 

(....Vagon….)  

(....Soba….)  
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3- Aşağıdaki bulmacayı çözelim. Şifreyi bulalım. 
 

1 . Demiryollarında vagonları çeken tekerlekli, buharlı veya elektrikli makine. 

2. Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kişi. 

3. Süte maya katıp katılaştırma yoluyla yapılan, birçok çeşidi bulunan besin. 

4. Doktora yardımcı olan, hasta bakıcılık eğitimi görmüş sağlık çalışanı kadın. 

5. Çiçek yetiştiren, satan veya yapma çiçek işiyle uğraşan kişi. 

6. Camı göze gelecek şekilde çerçevelenmiş daha iyi görmeye yarayan alet.  

7. Çok sert olan, doğada genellikle saydam olarak bulunan değerli maden. 

8. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. 

9. Para biriktirmek için kullanılan, deliğinden para atılan plastik ve metal kap. 
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3- Aşağıdaki bulmacayı çözelim. Şifreyi bulalım. 
 

1 . Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat. 

2. Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç. 

3. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya. 

4. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları erimiş madde. 

5. Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. 

6. Beşten sonra gelen sayının adı. 

7. Keçi yavrusu. 

8. Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı. 

9. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara. 
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1- Sözcüklerden yazımında yanlışlık yapılanları işaretleyelim. 
 

2- Aşağıdaki yazımında yanlışlık yapılmış sözcükleri düzeltelim. 

acayip saat jilet birşey cübbe 

fatura aferim güreş meyva leğen 

çeket makina kukla dükkan atelye 

egzoz kurdale ahçı şoför dayire 

gaste ………………... sovan ………………... kavonoz ………………... 

bağzen ………………... şemşiye ………………... kiprik ………………... 

bir çok ………………... tenbel ………………... sipor ………………... 

çünki ………………... tenefüs ………………... kirbit ………………... 

heralde ………………... pisküvi ………………... şevkat ………………... 
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1- Sözcüklerden yazımında yanlışlık yapılanları işaretleyelim. 
 

2- Aşağıdaki yazımında yanlışlık yapılmış sözcükleri düzeltelim. 

fotokopi kiprit çukulata bidon kambur 

rastgele penbe yalnış yeşil gaste 

yanlız super saatci telefon herkez 

mesafe pisiklet yabancı sipor iyade 

traş ………………... filim ………………... eşşek ………………... 

meyva ………………... perşenbe ………………... pıçak ………………... 

eşortman ………………... herkez ………………... şarz ………………... 

zebze ………………... gıravat ………………... kıral ………………... 

öretmen ………………... bazar ………………... aferim ………………... 
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3- Cümleden yazımı yanlış olan kelimeyi bulup doğrusunu yazalım. 
 

  1 . Babamla gittiğimiz müzede dinazor fosili gördük. 

2. Ülkemizin birçok yerine tirenle gidebiliriz. 

3. Yarın akşamki proğram iptal edilmiş. 

4. Sinemaya yada tiyatroya gidebiliriz. 

5. Bahçemizdeki domatezler kıpkırmızı olmuş. 

6. Okulumuza Türkiye’nin en iyi palyançosu gelecek. 

7. Öğretmenler eyitim verme konusunda başarılılar. 

8. Picamalarını giydiysen yatağına uzanabilirsin. 

9. Annem kilo vermek için cimnastik salonuna gidiyor. 

10. Haberlerde elektirik akımına kapılan birisi vardı. 

1 1 . Spor yaparsan salıklı bir vücudun olur. 

12. Onların hiç biri şampiyon olamayacak. 

13. Sana yakışan rengin penbe olduğunu düşünüyorum. 

14. Çarşanba günü yumurta savaşı yapacağız. 

15. Polis hırsızın yerini çok çabuk tesbit etti. 

dinozor 
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3- Cümleden yazımı yanlış olan kelimeyi bulup doğrusunu yazalım. 
 

1 . Dedem her sabah kahvaltıda gastesini okur. 

2. Herkez benim yaramaz olduğumu düşünüyor. 

3. Okula giderken gözüme kipriğim kaçtı. 

4. Top oynarken gömleyim yırtıldı. 

5. Akşama yumurtalı patatez yiyeceğiz. 

6. Pazardan birkaç çeşit sepze aldık. 

7. Arkadaşımın annesi ıspanaklı böğrek yapmış. 

8. Öğretmen çok güzel bir şiyir okudu. 

9. Amcam şehrin dışında bir köyde çifçilik yapıyor. 

10. Annem salata yaparken pıçakla elini kesti. 

1 1 . Ödevlerimizi yapmak için gurup oluşturduk. 

12. Banyo yapacaktım ama şampuyan bitmiş. 

13. Teyzem Almanya’dan bize çukulata getirmiş. 

14. Çözmem gereken elli tane pıroblem var. 

15. Marketten yüz gıram zeytin aldım. 
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1- Görsellere uygun ekler getirerek türemiş kelime oluşturalım. 

 

Kelimelerin sonuna bazı ekler getirildiğinde kelimenin anlamı değişir. 
Yeni bir kelime türemiş olur. 

“-ci, -li, -lik, -siz” ekleri kelimelere eklendiğinde eklendiği kelimenin anlamını 

değiştirebilir. 
kalemlik – izci – güvenli – parasız – şekerli - tuzluk 

Kalem + lik Kalemlik 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

Sözcük   + Ek  Türemiş sözcük 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 
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1- Görsellere uygun ekler getirerek türemiş kelime oluşturalım. 
 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

Sözcük   + Ek  Türemiş sözcük 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

 

 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 

………..……… + ……..… ………………..…..…… 
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2- Görseli türemiş sözcük yapıp yeni sözcüğün anlamını yazalım. 
 

3- Aşağıdaki ekleri kullanarak türemiş kelimeler yapalım. 

-ci 

-li 

Saatçi 

Saatli 

Saat satan veya tamir eden kişi. 

Saati olan kişi veya saat bulunan yer. 

-suz 

-luk 

-lık 

-cı 

-sız 

-cı 

-cı __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-ci 

-cu 

-cü 

-lı __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-li 

-lu 

-lü 

-lık __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-lik 

-luk 

-lük 

-sız __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-siz 

-suz 

-süz 

……………………. 

……………………. 

…………….……... 

…………….....….. 

…………………... 

…………..…….… 
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2- Görseli türemiş sözcük yapıp yeni sözcüğün anlamını yazalım. 
 

3- Aşağıdaki ekleri kullanarak türemiş kelimeler yapalım. 

-li 

-siz 

 

 

-lik 

-siz 

-lük 

-cü 

-sız 

-cı 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………... 

……………....….. 

…………………... 

…………..…….… 

-cı __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-ci 

-cu 

-cü 

-lı __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-li 

-lu 

-lü 

-lık __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-lik 

-luk 

-lük 

-sız __________ 

__________ 

__________ 

__________ 

-siz 

-suz 

-süz 
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1 

2 

6 

7 

5 
 

3 

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne 
göre cevaplayalım. 

 

      Mahallemizde küçük bir bakkal 
dükkanı var. Dükkan da denemez aslında. 
Derme çatma bir yer. Sahibi de yaşlı, 
tonton Veysel amca. Bakkal dükkanının 
adı ne bilmiyorum ama biz ona tahta 
bakkal diyoruz. 

     Yukarıdaki kısa metnin başlığı ne 

olabilir? 
 A) B) 

C) 
Bakkaldaki Şekerler Tahta Bakkal 

Tonton Amca 

     Mahalledeki bakkala neden ‘’Tahta 

Bakkal’’ deniyormuş? 
 A) 
B) 
C) 

Derme çatma bir yer olduğu için 

Tahta satıldığı için 

Sahibinin soyadı tahta olduğu için 

     Metinde tek başına anlamı olmayan 
kelimelerden hangisi kullanılmıştır? 
 A) B) C)bile  hatta ama 

4      Cümlelerin hangisinde tek başına 
anlamı olmayan bir sözcük yoktur? 
 

Saygı gibi sevgi de önemlidir. 

Çünkü onu tanımıyorum. 

Zaman çok çabuk geçiyor. 

A) 
B) 

 C) 

     Bera futbol ve satranç oynamayı çok 
seviyordu. Hatta bunlar için hafta sonu 
kurslara gidiyordu. İleride Messi gibi bir 
futbolcu ya da dünyaca ünlü bir satranç 
şampiyonu olmak istiyordu. 

 Yukarıdaki metinde tek başına anlamı 
olmayan kaç kelime vardır? 
 

A) B) C)

 
5 4 6 

      Çocuklardan hangisi cümlesinde 
“misafir” kelimesinin eş anlamlısını 
kullanmıştır? 
 

A) 

B) 

 
C) 

Bizim evler toplu konut 
diye adlandırılıyor. 

Dedem konuklarımız var 
diye bizi de çağırdı. 

Arkadaşım bana bazı 
önerilerde bulundu. 

       “Usta” kelimesinin zıt anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 

B) 

 C) 

Acemi 

Tamirci 

Aceleci 
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8 

9 

13 

15 

12 
 

10 

11 

      Aşağıda kelimelerden hangisinin eş 

anlamlısı yoktur? 
 A) B) C)

 
vatan lisan koltuk 

      Aşağıdaki kelime çiftlerinden 
hangisi anlam ilişkisi bakımından di-
ğerlerinden farklıdır? 
 
A)  kırmızı-al  B)  gece-gündüz 

C) çeşit-tür 

     Aşağıdaki papatyada zıt anlamlı 

kelimeler eşleştirildiğinde hangi kelime 

açıkta kalır? 

küçük 

büyük 

ilk 

son 

 koyu A) 

B) 

 C) 

 küçük 

 son 

 koyu 

      Hangisi aşağıdaki cümlede geçen 
kelimelerden birinin zıt anlamlısı 
değildir? 

Annem bize ilk kez bayat ekmekten 
bir yemek yaptı. 

A) B) C) simit taze son 

- Sana bunu yüz kere söyledim. 
- Tatil boyunca havuzda yüzdüm. 
- Dedem kurbanın derisini yüzdü. 
- Maç yaparken yüzüme top çarptı. 

‘’yüz’’ kelimesi yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 
 

A) B) C) 3 4 5 

      Aşağıdaki görsellerden hangisinin 

ismi eş sesli değildir? 
 

A) B) C) 

14       “Pazar” kelimesi aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde farklı anlamda kulla-
nılmıştır? 
 A) 
B) 

 C) 

Pazardan sebze ve meyve aldık. 

Piknik pazar günü yapılacakmış. 

Evimin önüne salı günleri pazar kurulur. 

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin söz-

lük anlamı yukarıda bulunmamaktadır? 
 

 Her türlü eğitim ve öğretimin toplu 
olarak yapıldığı yer. 

 Bitkileri toprağa bağlayan bölüm. 
 Sıçangillerden küçük vücutlu kemir-

gen hayvan. 

A) B) C) top okul fare 
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16 

17 
21 

22 

20 
 

18 

19 

      Aşağıda sözlük anlamı verilen 

kelimenin görseli hangisidir? 
 Genellikle ahşap gövdeli, perdeli, altı teli 

olan, telleri parmakla çekilerek veya pena 
ile vurularak çalınan bir telli çalgı. 

  
A) B) C)

 

      Aşağıdaki çocuklardan hangisi 

tahtasına kelimeyi doğru yazmıştır? 
 
A) B) C) 

yalnız penbe yalnış 

A) B) C) 2 3 4 

Dün okula giderken, 
Birden yamur başladı. 
Şemşiyemi açarken, 
Çıktı bir gökuşağı. 

   Yukarıdaki dörtlükte kaç kelime 
yanlış yazılmıştır? 
 

      Hangisi kelimenin anlamını değiş-

tiren bir ek almamıştır? 
 

A) suratsız B)  kitaplık C) halıyı 

     Aşağıdakilerden hangisi kelimenin 

anlamını değiştiren bir ek almıştır? 
 

A) B) 

C) 

yalancı  kahve 

piknikte 

     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

türemiş kelime yoktur? 
 A) 

B) 

C) 

Kedimiz çok susuz kalmıştı. 

Yarın matematikten yazılı olacağız. 

Babam hediye olarak saat aldı. 

      Aşağıdaki çocuklardan hangisi 

yabancı dilden dilimize geçen bir 

kelime kullanmamıştır? 
 

A) 

B) 

 

C) 

Futbol maçında öyle güzel 
oynadım ki resmen şov yaptım. 

Oyun oynamak için kapıyı 
açıp dışarıya çıktım. 

Yeni evimize çok modern 
mobilyalar alındı. 



 

Cümlenin ne olduğunu, 
Kurallı ve devrik cümlenin ne olduğunu, 
Olumlu ve olumsuz cümlenin ne olduğunu, 
Soru ve ünlem cümlesinin ne olduğunu, 
Cümleye 5N1K soruları sormayı ve cevap almayı, 
Duygu, düşünce, istek ve haber bildiren cümleleri 
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Arkadaşlar bu bölümde; 

Neler öğreneceğiz 

öğreneceğiz. 

Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan kelime 
dizilerine cümle denir. 
Cümle büyük harfle başlar ve sonuna noktalama işareti konur. 

Kurallı cümlelerin sonunda iş, oluş, hareket veya durum bildiren sözcük bulunur.  Bu sözcük cümlenin 
sonunda değilse cümle kuralsızdır. - Penceremin önüne bir kuş kondu. 

       - Penceremin önüne kondu bir kuş. 

Olumlu Cümle: Bir işin yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya gerçekleşeceğini 
belirten cümlelerdir. 
 Olumsuz Cümle: Bir işin yapılmadığını, yapılmayacağını veya gerçekleşmeyeceğini 

belirten cümlelerdir. 
 

Soru Cümlesi: Bir şeyi öğrenmek için kurulan 
ve karşı taraftan cevap beklenen cümlelerdir. 
Cümlenin sonuna soru işareti konur. 
 Ünlem Cümlesi: Heyecan, korku, sevinç, 

şaşırma, üzüntü, telaş, acıma gibi duyguları 
barındıran cümlelerdir. Sonuna ünlem işareti 
konur. 
 

5N1K 
Ne? 

Nerede? 

Nasıl? Neden? 

Ne zaman? 
Kim? 
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      Nihayet yaz gelmiş, çocuklar karnelerini almış ve 
yaz tatili başlamıştı. Yusuf da birçok yaşıtı gibi bu sene 
yaz tatilini iple çekmişti. Okulunu, arkadaşlarını ve 
öğretmenini çok seviyordu ama yaz tatillerini geçirdiği 
köyünü de çok özlüyordu. Şehirdeki evleri bir apartman 
dairesinin sekizinci katındaydı. Oyun oynayabilecekleri 

bir bahçeleri yoktu. Hatta hava almak için yapılan ufacık balkonları da camla kapalıydı. 

Hafta sonları biraz nefes almak için ya parka giderlerdi ya da kalabalık alışveriş 

merkezlerinde dolaşırlardı. Buralar Yusuf ’ a çok sıkıcı ve bunaltıcı geliyordu. Sanki bir süre 

sonra nefesi daralıyordu. Anne ve babası sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyorlardı. Yusuf ’ u 

okuluna, kardeşini de kreşe bırakıp hızla işe gidiyorlardı. Akşam da okul çıkışlarında onları 

alıp, kalabalık trafiğe karışarak evlerine dönüyorlardı. Şehirde hayat çok hızlı ve karmaşıktı.  

     Oysa köyde öyle miydi? Bir kere orada hasretle onları bekleyen nenesi ve dedesi vardı. 

Köydeki ev, şehirdeki evlerine hiç benzemiyordu. Uyanır uyanmaz kendilerini attıkları, içinde 

tavuk ve civcivlerin gezindiği, elma, ayva, kiraz ve erik ağaçlarının gölgelediği kocaman bir 

bahçesi vardı. Avlu derdi dedesi buraya. Yusuf ’ a göre nenesinin içlerine türlü çeşit çiçekler 

diktiği yoğurt kapları en süslü saksılardan daha güzeldi. Ya da kuzinede nenesinin pişirdiği 

yemekler en şık lokantaların yemeklerinden daha lezzetliydi. Yüklükte üst üste istiflenmiş ağır 

yün döşeklerden yere serilen yatağı kendi arabalı yatağından daha çok severdi. Yusuf bu-

rada kendini özgür hissediyordu. Evde televizyon tablet başından kalkmayan Yusuf ’ un köyde 

aklına hiçbiri gelmiyordu. Anne ve babası, bu durumdan çok memnunlardı. Burada ar-

kadaşları da vardı. Yusuf sabah kahvaltısını yapıp çocuklarla oynamaya bir çıkardı, akşama 

kadar köy meydanından geri gelmezdi. Köyde ne araba sesleri vardı, ne de insan kalabalığı. 

Sabah horoz sesi, arada havlayan köpekler, bir de sokaklarda koşup oynayan çocukların 

cıvıltısı. Yusuf köyde çok mutluydu. Her anın tadını doyasıya çıkarmak istiyordu.  

                                      

 
Ahmet ÇELEBİ 



 

3. Sınıf Türkçe 97 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım. 
 

1. Yusuf ’un iple çektiği şey nedir? 

2. Yusuflar hafta sonları biraz nefes almak için ne yapıyorlarmış? 

3. Köyde Yusuf ’ u hasretle bekleyen kimler varmış? 

4. Yusuf ’un dedesinin köydeki evinin bahçesi nasılmış? 

5. Köye gittiğinde Yusuf ’un aklına gelmeyen şey neymiş? 

2-  Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını sözlükten bulup karşılarına yazalım. 

3- Siz de kendinizi özgür ve mutlu hissettiğiniz bir anınızı anlatır mısınız? 

Yüklük: 

İstif: 

Kuzine: 
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1- Aşağıdaki sözcük dizilerinden cümle olanları işaretleyelim. 

 

Duygu, düşünce, haber, istek ve yapılan bir işi bildiren sözcük dizilerine cümle denir. 
Bir olay veya durum tam olarak anlatılmamışsa cümle tamamlanmamış demektir. 

Arabanın içinde bir çanta unutulmuş 

Her yaz tatilinde burada 

İstanbul’a ilk defa mı 

Annem evcil bir hayvan sahiplenmek istediğini söyledi 

Öfkesini yenmek için derin bir nefes aldı 

Teknolojik ürünleri doğru bir biçimde 

Gidiyorum 

Selami Amca her zamanki yerindeydi 

Gelecek hafta müze ziyaretimiz var 

Sıcak yaz aylarını geçirmek için deniz kenarına 

Bu konuda babamın düşüncesini almak istiyorum 

Teyzemin kızı bale kursuna yazılmak için bayağı 

Sürekli şarkı söylemek istiyordu 

Uğur bu sabah erkenden okulda 

Ondan nefret etmem için elinden gelen her şeyi 

Bir aydır şehir dışındayız 
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1- Aşağıdaki sözcük dizilerinden cümle olanları işaretleyelim. 
 

Okula giderken makası 

Telefonum masanın üzerinde mi 

Bu konuda yapacak bir şey  

Babam bahçeyi ışıklandırdı 

Parasını pantolonunun cebinde unutmuş 

Yakınmış  

Kışın battaniye ile 

Havuzun kenarında meyve suyumuzu içtik 

Haftaya okulda bir gösteri 

Sabah yirmi dakika servis bekledim 

Uykum geldi 

Buzdolabının kapağı açık kalmış 

Hastayım  

Koridordaki ayna çok tozlanmış 

Vitrindeki kalem kutusunun rengi 

Şu benzinlikte duralım mı 

Bu yazdığın sanki bir cümle olmamış 

Evcil hayvan sahiplenmeyi isteyen 
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2- Söz dizilerini bir veya daha fazla kelime ekleyerek cümle haline getirelim. 
 

1 . Sana açık mavi renkte bir gömlek 

2. Eve gidince ilk iş olarak 

3. Benim için bir iyilik yapmanı 

4. Yeni bir bilgisayar almak için 

5. Buruşan elbisesini güzelce 

6. Dünya’nın ne halde olduğunu 

7. Ağlamamak için kendimi 

8. Bu saat bileğimi biraz 

9. Borçlarını ödemek için 

10. Derslerime çalışıp öğretmenimin takdirini 

1 1 . Samet ile gittiğimiz parkta 

12. Alfabemizdeki ünlü harfleri sürekli 

13. Yabancı dil öğrenmeyi 

14. Arabasını satmak için fotoğraflarını 

15. Kulaklığımın sağ tarafından 

16. Tren kalkış saatleri uyarsa Samsun’a trenle 

17. Bu konuda özellikle abimin düşüncesini 

18. Kumbaramda ne kadar para biriktiğini 



 

3. Sınıf Türkçe 101 MaviÖnlükYayınları 

2- Söz dizilerini bir veya daha fazla kelime ekleyerek cümle haline getirelim. 
 

1 . Manavdaki pırasalar 

2. Saçlarım çok uzadığı için 

3. Dedemin eski evinde 

4. Bugün kendimi pek iyi 

5. Vesikalık fotoğraf çektirmek için 

6. Ormanlarımızın yanması beni 

7. Saksıdaki çiçekler susuzluktan 

8. Anneannemin gözlüğü  

9. Salonun beyaz halısına 

10. Teneffüste arkadaşlarımla birlikte 

1 1 . Televizyonu çok yakından izlediğimden  

12. Kardeşim Elif tüm oyuncakları 

13. Mavi deyince aklıma 

14. En büyük hayalim 

15. Marketten bir sürü 

16. Çocukların yüzü gülsün diye yaptığım kurabiyeler 

17. Sabah erken kalkmak için 

18. Yabancı dil öğrenmek için sabah akşam 



 

3. Sınıf Türkçe 102 MaviÖnlükYayınları 

1- Kullanılacak kelime sayısı ve cümlenin ilk harfi verilmiştir.  Bu kurala 
uygun cümleler oluşturalım. 

 

3 A 

4 İ 

3 Ö 

5 H 

2 F 

1 G 

3 K 

7 T 

5 S 

6 B 

2 E 

4 S 

5 Ü 

4 M 

5 Z 



 

3. Sınıf Türkçe 103 MaviÖnlükYayınları 

1- Kullanılacak kelime sayısı ve cümlenin ilk harfi verilmiştir. Bu kurala uygun 
cümleler oluşturalım. 

 

4 B 

5 Y 

6 A 

2 E 

3 C 

4 K 

3 Z 

5 P 

2 Ö 

4 N 

7 O 

5 U 

3 M 

5 S 

1 Ç 



 

3. Sınıf Türkçe 104 MaviÖnlükYayınları 

2- Karışık olarak verilmiş kelimeleri cümle haline getirelim. 
 

kaygan çok yerler dikkat et 

geldi sınıfımıza öğrenci yeni bir 

çok sana elbise yakışacak bu 

yakışıklı saçını görünmek taradı için 

eczane nerede nöbetçi yakın en 

yılanı dil tatlı deliğinden çıkarır 

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 



 

3. Sınıf Türkçe 105 MaviÖnlükYayınları 

2- Karışık olarak verilmiş kelimeleri kurallı cümle haline getirelim. 
 

unutmuş Gamze kitabını matematik evde 

masal okudum yatarken bir kitabı 

Şule yağmur yağınca şemsiyeyi açtı 

düşünce elimden kırıldı tabağı çay 

kirli çamaşırları yıkadı annem makinede 

yemek teşekkür için Sevgi etti 



 

3. Sınıf Türkçe 106 MaviÖnlükYayınları 

1- Kurallı cümlelerin başına “K” devrik cümlelerin başına “D” yazalım. 
 

Ali dedem kedisini sever çok. 

Kardeşim okuldan yeni geldi. 

Koltukların zıplama üzerinde. 

Fena halde acıktı karnım. 

Benden mutlusu yok. 

Acı biber çok yaktı dilimi. 

Kediler bolca fare yakaladı. 

Eskiden cep telefonu yoktu. 

Akşam vakti çıkılmaz dışarı. 

Limonlu dondurmaya bayılırım. 

Fatma’nın tokası kayboldu. 

Gittik hafta sonu denize. 

Herkes beni alkışlıyormuş. 

Otomobilin lastiği fırladı. 

Annem çok güzel yapmış yemeği. 

Tavukların yumurtasını toplamalısın. 

Balıkların yemini vermeyi unutma. 

En çok odamda ediyorum rahat. 

Gidecekler mi evlerine? 

Başka bir yerde asla çalışamam. 

Gözünün önünü görmüyorsun. 

Sonunda gidiyoruz evimize. 

Çok önemlidir milli bayramlar. 

Bebeğin ağzındaki emziği çıkardım. 

Başımın ağrısı geçmiyor hiç. 

Yastık savaşı yapsak mı? 

Ağzından çıkanı kulağın duysun. 

Günlerdir bekliyorum bu filmi. 



 

3. Sınıf Türkçe 107 MaviÖnlükYayınları 

1- Kurallı cümlelerin başına “K” devrik cümlelerin başına “D” yazalım. 
 

Yapboz yapmayı seviyorum. 

Herkes okumalı kitap. 

Makas kesti elimi. 

Bilgisayarım açık kalmış. 

Ne yapacaksın gözlüğü? 

Sana anlatmaya çalışıyorum. 

Eski çizgi filmler de eğlenceli. 

Hentbol el ile oynanıyor. 

Börek yapamam ben. 

Komşumuz elmalı kek yapmış 

Babamı seviyorum çok fazla. 

Koştum akşama kadar. 

Daldaki kuş yaralı. 

Sanırım ayağım incindi. 

Bavulu taşıyamam çok ağır. 

Bayramda bir sürü şeker topladım. 

Annem unutmuş çiçekleri sulamayı. 

Öğretmenimiz çok kızdı bize. 

Gelecekler mi bugün? 

Dün bol bol boyama yaptım. 

Yaptığını beğeniyor musun? 

Yarın çıkıyoruz yola ailece. 

Fazla televizyon izliyorsun. 

Neden basmadın frene? 

Zamanında gelmelisiniz derslere. 

Ne yiyeceğime karar veremiyorum. 

Bu yıl leyleği uçarken gördüm. 

Kırıldı kalbim. 



 

3. Sınıf Türkçe 108 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki devrik cümleleri kurallı cümle haline getirelim. 
 

a. Yaklaşan fırtına tedirgin ediyor hepimizi. 

a.  

b. Orman yangınında zarar gördü birçok hayvan. 

b.  

c. Okuduğum kitaplar sığmıyor artık kitaplığıma. 

c.  

d. Babamın aldığı koltuk takımını beğenmedi annem. 

d.  

 3- Aşağıdaki kurallı cümleleri devrik cümle haline getirelim. 

a. Bu sorunun cevabını ansiklopediden bulabilirsin. 

a.  

b. Saate baktıkça içimi heyecan kaplıyor. 

b.  

c. Çocukların evde top oynamasını yasakladım. 

c.  

d. Okul bahçesinin yeni halini beğeniyorum. 

d.  

 



 

3. Sınıf Türkçe 109 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki devrik cümleleri kurallı cümle haline getirelim. 
 

a. Söylemedi bana nerede olduğunu. 

a.  

b. Saklambaç oynamayı seviyorum çok. 

b.  

c. Mavi gömleğimi giydim düğüne giderken. 

c.  

d. Annem unuttu böreği fırında. 

d.  

3- Aşağıdaki kurallı cümleleri devrik cümle haline getirelim. 

a. Ankara’ ya uçakla gitmeyi düşünüyoruz. 

a.  

b. Dün arkadaşlarımla denize girdik. 

b.  

c. Kardeşimle oyun oynamayı çok seviyorum. 

c.  

d. Her gece yatmadan önce ılık süt içerim. 

d.  



 

3. Sınıf Türkçe 1 10 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz hale getirelim. 

 

Olumlu Cümle: Bir işin yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya gerçekleşeceğini belirten 
cümlelerdir. 
Olumsuz Cümle: Bir işin yapılmadığını, yapılmayacağını veya gerçekleşmeyeceğini 
belirten cümlelerdir. 
 

“-me, -ma” olumsuzluk ekleri veya “değil, yok” sözcükleri cümleleri olumsuz hale getirir. 
 

Annem kek yaptı.   -   Annem kek yapmadı. 

1. Aslı bugün okula geldi. 

2. Bu sepette yumurta var. 

3. Öğretmenimin sözünü dinledim. 

4. Topladığım elmalar lezzetli. 

5. Araba kırmızı ışıkta durdu. 

6. Acelem var. 

7. Muhabbet kuşum yumurtladı. 

8. Toplantıya zamanında yetiştim. 

9. Yolcular otobüsten indiler. 

10. Halam bana kazak ördü. 

  1. Aslı bugün okula gelmedi. 

2. B 

3. Ö 

4. T 

5. A 

6. A 

7. M 

8. T 

9. Y 

10. H 



 

3. Sınıf Türkçe 1 1 1  MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz hale getirelim. 
 

1. Bugün sarı bir silgi aldım. 

2. Babamın tayini çıktı. 

3. Akşam misafir geldi. 

4. Menemen acı olmuş 

5. Parkta bir sürü çocuk var. 

6. Tarladaki otlar kurudu. 

7. İstanbul’dan dayım gelecek. 

8. Havuzun suyu soğuktu. 

9. Araba tam önümde durdu. 

10. Gece erkenden yattım. 

11. Onu bahçede gördüm. 

12. Yanımdan bir sincap geçti. 

13. Ben de onlarla çay içtim. 

  1. B 

2. B 

3. A 

4. M 

5. P 

6. T 

7. İ 

8. H 

9. A 

10. G 

11. O 

12. Y 

13. B 



 

3. Sınıf Türkçe 1 12 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki kelimelerle biten olumlu cümleler yazalım. 
 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

geldi 

görüyor 

bıraktı 

yüzmüş 

kıracak 

eskidi 

3- Aşağıdaki kelimelerle biten olumsuz cümleler yazalım. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

bakmadı 

yok 

sevmemiş 

durmuyor 

dinlemez 

oturma 



 

3. Sınıf Türkçe 1 13 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki kelimelerle biten olumlu cümleler yazalım. 
 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

baktım 

seviyorum 

düştü 

gelecek 

yanmış 

güldük 

3- Aşağıdaki kelimelerle biten olumsuz cümleler yazalım. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

anlamadı 

bitmedi 

görmemiş 

almıyor 

yatmaz 

yazma 



 

3. Sınıf Türkçe 1 14 MaviÖnlükYayınları 

 

İnci, altı yaşında her kız çocuğu gibi süslü elbiselere ve ışıl ışıl takılara bayılan 

bir çocuktu. Bazen gizlice annesinin odasına giriyor, onun elbiselerini ve ayakkabıla-

rını giyiyor, aynanın karşısında poz verip şarkı söylüyordu. Bunu yaparken ortalığı da 

epeyce dağıtıyordu.  

Eskiden giyeceği kıyafetlere annesi karar verirken, şimdi İnci kendisi seçmek 

istiyordu. ‘’Artık kendi kararlarımı verecek kadar büyüdüm.’’ diyordu. 

 En sevdiği şey annesi ile birlikte alışverişe gitmekti. Annesi ile ne zaman alış-

verişe çıksalar mağazadaki en renkli, pullu, tüylü kıyafet hangisi ise İnci muhakkak 

onu seçiyordu. Seçtiği kıyafetler ya yaşına göre olmayan ya da mevsime uymayan 

şeyler oluyordu.  Annesi ise en kullanışlı, giyimi rahat, pamuklu olan hangisi ise onu 

tercih ediyordu. İnci giyim konusunda annesiyle pek anlaşamıyordu. 

Bir yaz günü annesi, İnci’nin ayakkabılarının küçüldüğünü, artık ayaklarını sıktı-

ğını fark etti. Bu durum yeni bir ayakkabı almanın zamanının geldiğini gösteriyordu. 

 

 



 

3. Sınıf Türkçe 1 15 MaviÖnlükYayınları 

 

Ertesi gün birlikte ayakkabı satan büyük bir mağazaya gittiler. Annesi İnci’ye 

f iyonklu, sade, cırtlı, çeşit çeşit çocuk ayakkabısı gösteriyordu. İnci ise hepsine burun 

kıvırıyor, her seferinde kafasını hayır anlamında sallıyordu. 

Annesi sonunda pes etti. ‘’Kendin seç bakalım, ben karışmıyorum.’’ dedi. İnci döndü 

dolaştı büyüklere göre ayakkabılar bulunan reyondan kocaman, kırmızı, topuklu bir 

ayakkabıyı alıp geldi. Annesi gülümsedi. Bunun ona uygun olmadığını söyledi ama 

İnci ikna olmuyordu. Bu kendi boyu kadar olan ayakkabıları almakta ısrar ediyordu. 

Nihayet ayağına giydi. Aynanın karşısına geçti. Gözleri parlıyordu. Çok güzeldi işte. 

Bir adım atmak istediği an o da ne? Bunlarla yürümek neredeyse imkânsızdı. Annesi 

haklıydı. Bunlar ona göre değildi. Sonunda kendine göre ama yine kırmızı bir 

ayakkabı seçti. Böylece hem annesinin hem de İnci’nin gönlü olmuş oldu. 

   İnci eve dönerken çok mutluydu. Ayağında kırmızı ayakkabılarıyla yürürken 

annesine ‘’Galiba senin kararlarına uymam lazım anneciğim. Çünkü sen benim için 

en doğru şeyleri tercih ediyorsun.’’ dedi.  



 

3. Sınıf Türkçe 1 16 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 
 

1. İnci’nin bayıldığı şeyler nelermiş? 

2. İnci karar verme konusunda annesine hangi sözü söylüyormuş? 

3. İnci’nin annesinin giyim konusundaki tercihi nasılmış? 

6. İnci, annesi tercihinde özgür bırakınca nasıl bir ayakkabı seçmiştir? 

7. İnci annesinin doğru kararlar verdiğini anladığında ona neler söylemiştir? 

4. Annesi, İnci’ye neden yeni bir ayakkabı almanın zamanının geldiğini düşünmüş? 

5. Annesi ayakkabı mağazasına gittiklerinde İnci’ye ne tür ayakkabılar göstermiş? 

8. Okuduğumuz metinde anlatılmak istenen nedir? Nasıl bir ders çıkarmalıyız? 



 

3. Sınıf Türkçe 1 17 MaviÖnlükYayınları 

2- Sizin de okuduğunuz metindeki gibi anne veya babanızla aynı fikirde olma-
dığınız durumlar oldu mu? Olduysa kısaca anlatır mısınız? 

 

3- Geçmişte yaptığınız ve bugün size komik gelen bir anınız var mı? Bu anı-
nızı resmedip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? 



 

3. Sınıf Türkçe 1 18 MaviÖnlükYayınları 

1- Soru cümlesi olan cümlelerin sonuna soru işareti koyalım. 

 

2- Aşağıdaki kelimelerle başlayan soru cümlesi yazalım. 

Soru Cümlesi: Bir şeyi öğrenmek için kurulan ve karşı taraftan cevap beklenen 
cümlelerdir. Cümlenin sonuna soru işareti konur. 
“-mı, -mi, -mısın, -misin” soru ekleri cümleye soru anlamı katar. Bu ekler önündeki 
kelimeden ayrı yazılır. 

 1. Verdiğim silgiyi geri verir misin 

2. Yediğin cipsler çok zararlı 

3. Şu uçağı görüyor musun 

4. Kazağımı nasıl buldun 

5. Kaça aldığımı hatırlamıyorum 

 

6. Yemekler nasıl da güzel olmuş 

7. Yazın nereye gidiyorsunuz 

8. Örümcekten korktun mu 

9. Ağaçlar yapraklarını döküyor 

10. Tuzluğu uzatır mısın 

 

 1 .  Bütün 

2. Hangi 

3. Saçların 

4. Ninenin 

5. Spor 

6. Gündüzleri 

 



 

3. Sınıf Türkçe 1 19 MaviÖnlükYayınları 

1- Soru cümlesi olan cümlelerin sonuna soru işareti koyalım. 
 

2- Aşağıdaki kelimelerle başlayan soru cümlesi yazalım. 

 1. Yemek seçmemen lazım 

2. Ödevini yaptın mı 

3. Anladığından emin misin 

4. Geldiğini görmemiştim 

5. Nasıl oldu bilmiyorum 

6. Bu kalemi nereden buldun 

7. Yaz tatili yaklaştı sanki 

8. Doğum günümü hatırlamadın mı 

9. Fazla yediğimi hiç sanmıyorum 

10. Gürültüden rahatsız mı oldunuz 

11. Kış bir gelseydi 

12. Suların kesildiğini gördün mü 

13. Kitaplığımda hiç yer kalmadı 

14. Parka birlikte gidelim mi 

1 .  Neden 

2. Masanın 

3. Karnende 

4. Sizde 

5. Ağaçtaki 

6. Herkes 

7. Arabadan 

8. Sinema 



 

3. Sınıf Türkçe 120 MaviÖnlükYayınları 

1- Ünlem cümlesi olan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyalım. 

 

2- Aşağıdaki kelimelerle başlayan ünlem cümlesi yazalım. 

Ünlem Cümlesi: Heyecan, korku, sevinç, şaşırma, üzüntü, telaş, acıma gibi 
duyguları barındıran cümlelerdir. Sonuna ünlem işareti konur. 
 

Ah, dizimi masaya vurdum!   -   Buraya gel, çabuk! 

 1. Dikkat, kamyon çıkabilir 

2. Kuzumuz kuyuya düşmüş 

3. Sana öyle kızgınım ki 

4. Of, pantolonum çamur oldu 

5. Olamaz komşumuzun evi yanıyor 

6. Dur, o merdiven kırık 

7. Yaşasın, beklediğim hediye geldi 

8. Pastaya yazık ettin 

9. Otobüsü kaçırdığını söyleme 

10. Eyvah, eve geç kaldım 

 1 .  Sakın 

2. Eyvah 

3. Lütfen 

4. Hey 

5. İmdat 

6. Yaşasın 



 

3. Sınıf Türkçe 121 MaviÖnlükYayınları 

1- Ünlem cümlesi olan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyalım. 
 

2- Aşağıdaki kelimelerle başlayan ünlem cümlesi yazalım. 

1. Eyvah, köpek peşimden geliyor 

2. Bu durumuna çok üzüldüm 

3. Dans etmeyi çok seviyorum 

4. Ah, ayağımı koltuğa çarptım 

5. Herkes yalan söylediğimi sanıyor 

6. Aman, tencereye dokunma 

7. Telefonun şarjı bitmiş 

8. Yeter, artık koşmayın 

9. Sakın geç kalma 

10. Köfte yapmayı bilmiyorum 

11. Yaşasın, babam bisiklet almış 

12. Şiiri yazmış mıydın 

13. Hey, sende bize katılsana 

14. Aaa, şu çocuğa bakın 

 1 .  Yaşasın 

2. Tüh 

3. Of 

4. Bravo 

5. Aman 

6. Aaa 

7. Vah 

8. Şşşt 



 

3. Sınıf Türkçe 122 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki 5N1K sorularını kısaca cevaplayalım. 
 

Metin önüne bakmadığı için direğe çarptı. 

Kim çarptı? Neden çarptı? 

Sabah kahvaltısında sadece yumurta yedim. 

Ne zaman yedim? Ne yedim? 

Dedemin bahçesinde karadut ağacı var. 

Nerede var? Ne var? 

Kedim köpeği görünce hızlıca kaçtı. 
 

Nasıl kaçtı? Niçin kaçtı? 

Meliha arkadaşı Aysel’i telefonla arayıp evlerine çağırdı. 

Kim çağırdı? Nasıl çağırdı? 

Daha önce burada park yoktu. 

Ne yoktu? Ne zaman yoktu? 



 

3. Sınıf Türkçe 123 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki 5N1K sorularını kısaca cevaplayalım. 
 

Kapının önünde  bir kedi gördüm. 

Ne gördüm? Nerede gördüm? 

Ankara’dan anneannem geldi. 

Kim geldi? Nereden geldi? 

Kuzenimle akşama kadar evcilik oynadık. 

Kiminle oynadık? Ne oynadık? 

Zehra gölde gördüğü kurbağadan korktu. 

Kim korktu? Neyden korktu? 

Hasan gözlüğünü kaybettiği için üzgündü. 

Kim üzgündü? Neden üzgündü? 

Ailesini görmek için memlekete gitmiş. 

Neden gitmiş? Nereye gitmiş? 



 

3. Sınıf Türkçe 124 MaviÖnlükYayınları 

2- Cümlelerde renkli yazılmış sözcüğü bulmak için 5N1K sorularından hangisini 
sormamız gerektiğini yazalım. 

 

 1 . Öğleden sonra stadyuma gideceğiz?               Ne zaman? 

2. Kulağıma minik bir sinek girdi. 

3. Üşüttüğüm için burnum akıyor. 

4. Bisikletimi garajdan çıkardım. 

5. Arkadaşım bir hamlede ağaca tırmandı. 

6. Çorbayı her zaman sıcak içerim. 

7. Okulun bahçesinde çukur açılmış. 

8. Uçak fırtına yüzünden acil iniş yaptı. 

9. Dayımın bağından beyaz kiraz topladık. 

10. Pınar yakında kuaföre gidecek. 

1 1 . Karşı kıyıya yüzerek geçti. 

12. Mustafa amca dükkanı erken kapatmış. 

13. Halil akşama doğru dışarı çıktı. 

14 . Seçilmesinin sebebi dürüst olmasıymış. 
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2- Cümlelerde renkli yazılmış sözcüğü bulmak için 5N1K sorularından hangisini 
sormamız gerektiğini yazalım. 

 

1 . Oğuzhan merdivenden düştü.          

2. Bahçeden kirazları hızlıca topladık. 

3. Defterim yırtıldığı için yazamadım. 

4. Dayımlar bahçeli bir evde oturuyor. 

5. Yalnız kalmaktan korkuyorum. 

6. Defne’nin ayağı kaymış. 

7. Köpek arkamızdan koşuyor. 

8. Atatürk 23 Nisan’ ı bize hediye etti. 

9. Yavru kediler sütlerini içmediler. 

10. Muhabbet kuşumuz balkondan kaçtı. 

1 1 . Banu arkadaşıyla pastanede buluştu. 

12. Buzdolabında hiç içecek kalmamış. 

13. Arabamız Konya’da hırıldayarak bozuldu. 

14 . Bahar geldiğinden çiçekler açmış 
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1- Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargıyı karşılarına yazalım. 
 

 1 . Matematik dersini çok seviyorum.                          Duygu 

2. Çarşıya gidip biraz dolaşalım mı? 

3. Unutma, yarın satranç turnuvası var! 

4. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusudur. 

5. Çaresiz insanları düşündükçe ağlamak istiyorum. 

6. Haftaya yeni işime başlayacağım. 

7. Bu şehirde her mevsimin ayrı bir tadı var. 

8. Okula beraber gitmek ister misin? 

9. Geleceğinizi duyunca sevinçten havalara uçtum. 

10. Bu oyun çocukların oynayacağı kadar kolay. 

1 1 . Salı günü şehrimize ünlü bir şarkıcı geliyor. 

12. Vitrindeki kırmızı elbiseyi almak istiyorum. 

13. Bana sorarsanız yine yalan söylüyor. 

14. Yalanım ortaya çıkınca çok utandım. 
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1- Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargıyı karşılarına yazalım. 
 

 1 . Akşam bize gelir misin?                        

2. Yarın İngilizce’den sınavımız var. 

3. Beni oyuna almadıkları zaman çok üzülüyorum. 

4. Bence dişlerini düzenli olarak fırçalamalısın. 

5. Elektrikler kesilince çok korktum. 

6. Seneye yine tatili burada yapacağız. 

7. Bu renk sana çok yakışıyor. 

8. Bize de iki tane ekmek alır mısın? 

9. Amasya’ya gideceğim için çok heyecanlıyım. 

10. Bilgisayar çocuklar için zararlıdır. 

1 1 . Koltukların yastıklarını pek beğenmedim. 

12. Babası Beril’ e çok güzel bir kıyafet almış. 

13. Haftaya doktor kontrolüne gideceğiz. 

14. Beni sabah erken uyandırır mısın? 
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2- Aşağıya istenilen türde yargı bildiren cümle yazalım. 
 

 1 .  

2.  

3.  

Duygu bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 .  

2.  

3. 

Düşünce bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 .  

2.  

3. 

istek bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 .  

2.  

3. 

Haber bildiren üç tane cümle yazallm. 
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2- Aşağıya “ilk kelimesi verilmiş” istenilen türde yargı bildiren cümle yazalım. 
 

 1 . Yaşlı 

2. Selin 

3. Babam 

Duygu bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 . Bence 

2. Keşke 

3. Dün 

Düşünce bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 . Şu 

2. Dışarı 

3. Biraz 

istek bildiren üç tane cümle yazallm. 

 1 . Yarın 

2. Birazdan 

3. Artık 

Haber bildiren üç tane cümle yazallm. 
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1 

2 

6 

7 

5 
 

3 

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne 
göre cevaplayalım. 

 

   Evimizin arka bahçesinde birçok meyve 
ağacı var. Hiç manavdan meyve almıyo-
ruz. Canımız ne istese uzanıp daldan ko-
parmamız yeterli oluyor. En sevdiklerim 
mis kokulu limon ve portakal ağaçları. 
Sabahları kahvaltıda bahçemizin porta-
kalının suyunu içmeye bayılıyorum. 

4 

     Yukarıdaki kısa metnin başlığı ne 

olabilir? 
 A) B) 

C)

 

Portakal Suyu Bahçemiz  

Ağaçlar 

A) 
B) 
C) 

Çok pahalı olduğu için 

Manav çürük meyve sattığı için 

Bahçelerinde her çeşit meyveden 
olduğu için 

      Metne göre neden manavdan 

meyve almıyorlarmış? 
 

      Metin kaç cümleden oluşmaktadır? 
 

A) B) C)5  6 7 

     Aşağıdakilerden hangisi bir cümle 

değildir? 
 
A) B) 

 

C) Gez Gör  Göz 

Uyanamadığım için okula geç kaldım 

    Aşağıdakilerden hangisi bir cüm-

ledir? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Berk okul çantanı nereye 

Hatırlamıyorum ama 

  Yukarıdakilerden kaç tanesi cümle 

değildir?  
 

-Ne zaman gideceğimi 

-Aslında çok kırgınım 

-Havuzda üşütüp hasta oldum 

-Kaldım 

A) B) C)2  1 3 

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir 

cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? 

çok - yedik - yemeği n i - geç -akşam 

  1      2        3         4       5 

A) 

B) 

 
C) 

2-3-5-1-4 

5-3-1-4-2 

5-3-1-2-4 
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8 

9 

12 

13 

11 
 

10 

meşhurdur-elması-misket -Amasya- ile 

Yukarıda karışık verilen kelimelerden 
kurallı bir cümle oluşturduğumuzda 
baştan 3. kelime hangisi olur? 

A) B) C)

 
Amasya  elması misket 

     Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
devrik bir cümle kurmuştur? 

Mustafa  Dilek  Koray  

Öğretmeni 
gördünüz mü? 

Ben 
görmedim. 

Onu gördüm 
koridorda. 

Mustafa    Dilek    Koray 

A) B) C) 

Tablodaki cümlelerden kurallı olanları 

mora boyarsak hangi şekil oluşur? 

A) B) C) 

Yarın gideceğiz 
pikniğe. 

Ödevler biraz zor 
geldi. 

Peçeteleri yerden 
toplamalısın. 

Teyzem dün bize 
geldi. 

Yukarıdaki cümlelerden devrik olan-
lara D, kurallı olanlara K yazarsak 
nasıl bir şekil oluşur?  
 

A) B) C) 

Akşam geç yedik yemeği. 

İlkokulda sınıf birincisiydi. 

Burada çekmiyor internet. 

 

K 
D 
K 

 
 
 

 

 
 

D 
K 
K 

 
 
 

 

 
 

D 
K 
D 

 
 
 

 

 
 

      Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem 

cümlesidir? 

A) 

B) 

 C) 

Eyvah, yine dolu yağıyor 

Koltukta zıplayan kim 

Evimizin karşısına dondurmacı geldi 

     Aşağıdakilerden hangisi olumsuz 

bir cümle değildir? 

A) 
B) 

 C) 

Kışlık botlarım ayağıma olmuyor. 

Bu markette yok yok. 

Bana verdiğin süre henüz dolmadı. 

14      ‘’Arkamdan söylediklerini duyma-

dım sanma.’’ cümlesinin türü nedir? 
 
A) B) C) Olumlu   Olumsuz    Soru    
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15 

16 20 

21 

19 
 

17 

      Aşağıdakilerden hangisi bir soru 

cümlesi değildir? 
 A) 
B) 
C) 

Evet çocuklar nerede kalmıştık 

Bu eve badana yapılacak mı 

Nereden geldiğini anlamadım 

A) B) C) Nasıl  
 

Nereye  

 

Ne zaman 

      Yukarıdaki cümlede hangisinin 

cevabı yoktur? 
 

Tatilde arkadaşlarımla beraber 
oyuncak müzesine gittik. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime 

hangi sorunun cevabıdır? 
 A) Ne zaman  B)  Kim  C) Nereye  

Annem dün akşam bir komşumuzun 
düğününe gitti. 

18 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde   

“Ne zaman” sorusunun cevabı yoktur? 
 

Hasan bugün kampa gelmedi. 

Haftaya okullar açılıyor. 

Balkonun camları kırılmış 

 

A) B) C) 

     Aşağıdakilerden hangisi haber 

bildiren bir cümledir? 
 A) 
B) 
C) 

Antalya çok güzel bir şehir. 

Fatmalar yarın bize gelecek. 

Bir bardak su verir misin? 

     Aşağıdakilerden hangisi bir duygu 

cümlesi değildir? 
 A) 
B) 
C) 

Tavşanları avlayanlara öfkeleniyorum. 

Matematik dersini seviyorum. 

Keşke şimdi zil çalsa. 

Doğayı ve tüm 
canlıları çok 
seviyorum. 

Kitap okumak 
çok faydalıdır. 

Nazlı 

Yeşim  

Umut   
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
 A) 
B) 
C) 

Yeşim bir haber cümlesi kurmuştur. 

Umut bir düşünce cümlesi kurmuştur. 

Nazlı bir istek cümlesi kurmuştur. 



 

Sebep sonuç belirten ifadeleri, 
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri, 
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri, 
Duygusal ve abartılı ifadeleri, 
Gerçek ve hayal ürünü ifadeleri, 
Karşılaştırma yapmaya yarayan ifadeleri 
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Arkadaşlar bu bölümde; 

Neler öğreneceğiz 

öğreneceğiz. 

Sebep sonuç bildiren ifadeler 

çünkü dolayısıyla 

için bu yüzden bu nedenle 

bundan dolayı 

Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler 

ama fakat 

ancak yoksa yalnız 

veya 

oysa 

buna rağmen 

Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler 

örneğin 

açıkçası 

doğrusu 

özellikle başka bir deyişle 

adeta yani 

Karşılaştırma yapmaya yarayan ifadeler 

daha 

kadar 

gibi 

en 

farklı olarak benzer olarak 

aynısı 
ise 

göre 
-den 
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     Hasan, Kübra ve Buse aynı mahallede 

yaşayan üç arkadaştı. Komşulukların çok 

güzel olduğu, herkesin birbirinin yardımına 

koştuğu bir mahallenin çocuklarıydılar. 

Neredeyse burada doğmuş, burada 

büyümüşlerdi. Yaşları birbirlerine çok yakındı. 

En küçükleri Hasan’dı. O yüzden kızlar ablalık yaparlardı Hasan’a. Aynı okulun farklı 

sınıflarındaydılar. Ama bu onların sıkı dost olmasına engel değildi. Üç arkadaş konuşa 

konuşa okula giderlerdi. Bazen şakalaşmaya, oynamaya öyle dalıyorlardı ki ilk derse zar 

zor yetişiyorlardı. Okul bahçesine girince hepsi kendi sınıfına yol alırdı. Okul çıkışı bahçedeki 

en büyük çınar ağacının altında buluşur, yine beraber evlerine dönerlerdi. Üç arkadaş ne 

oyuna ne de konuşmaya doyamazlardı. Anneleri derdi ki “ Çocuklar sürekli berabersiniz, 

bu kadar konuşacak ne buluyorsunuz? ”. Çocuklar ise annelerinin bu sözlerine sadece 

kıkırdardı. Onlara göre bunda şaşacak bir şey yoktu. Dünya’da konuşacak o kadar çok şey 

vardı ki. Gezegenler, hayvanlar, okulda yaşadıkları maceralar… Nasıl biterdi konuşacakları 

şeyler? Ayrıca oynayacakları oyunlarda sınırsızdı. Çünkü onlarda sınırsız hayal gücü vardı. 

Bazen bahçedeki merdivenlere otururlar, bulutları bir şeylere benzetirlerdi. Bazen bir 

ağacın dalına sıralanıp büyüdüklerinde ne olmak istediklerini konuşurlardı. Kübra, Damla 

Öğretmen gibi kibar, şık bir öğretmen olmak istiyordu. Buse, ablası Şenay gibi beyaz önlüklü 

bir hemşire olmalıydı. Hasan’ın ise geleceğe dair hayalleri bambaşkaydı. O, büyüdüğünde 

mahallenin bakkalı Remzi amcanın yerini alacaktı. ‘’ Düşünün, bakkaldaki her şeyden 

istediğim kadar yiyebilirim, size de veririm tabi ’’ diyordu her seferinde. Böyle hayaller kurar, 

sonra kendi hayallerine katıla katıla gülerlerdi. Artık hava kararıp da anneleri sırayla 

balkonlardan seslendiğinde ise birbirlerine “ İyi geceler öğretmen hanım. ”, “ Hoşça kal 

hemşirem. ” ve “ Görüşürüz Hasan bakkal. ” der, yine kahkahalarla evlerine dağılırlardı. 

Emir BERA 
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 
 

1. Hasan Buse ve Kübra nasıl bir mahallede yaşıyorlarmış? 

2. Kızlar Hasan’a neden ablalık yaparlarmış? 

3. Çocukların gelecekle ilgili hayalleri nelermiş? 

4. Hasan neden bakkal olmak istiyormuş? 

5. Çocuklar gece evlerine dağılırken birbirlerine nasıl hitap ediyorlarmış? 

2- Sen de büyüdüğünde ne olmak istediğini sebebiyle birlikte yazar mısın? 

3- Aşağıya arkadaşlarınla yapmaktan hoşlandığın birkaç şey yazar mısın? 



 

3. Sınıf Türkçe 136 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki ifadelerin sebebini ve sonucunu yazalım. 

 

Sebep sonuç belirten ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

için – çünkü – dolayısıyla – bu yüzden – bu nedenle – bundan dolayı 

Bu ifadeler “niçin” ve “neden” sorularına cevap verir. 

Kar yağdığı için okullar 

tatil oldu. 

Ayağının kaymasından 

dolayı yere yuvarlandı. 

Seni ziyaret edemedim, 

çünkü hastaydım. 

Düşmekten korkuyorum, bu 
yüzden ağaca 

tırmanamıyorum. 

Kardeşimin görmemesi için 
dondurmayı gizli yedim. 

Sebep: 
 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 
 

Sebep: 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 
 

Kar yağması 
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1- Aşağıdaki ifadelerin sebebini ve sonucunu yazalım. 
 

Çok şeker yediğim için 

dişlerim çürüdü. 

Boyu uzun olduğundan 

arka sırada oturuyor. 

Konsere gelemedim, çünkü 

başım ağrıyordu. 

Kış geldiği için salona soba 
kurduk. 

Çok mutluyum çünkü yarın 
okul açılıyor. 

Sebep: 
 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 
 

Sebep: 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 

Sebep: 

Sonuç: 
 

Uyuyakaldığı için otobüsü 
kaçırmış. 

Sebep: 

Sonuç: 
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2- Cümleleri sebep sonuç belirtecek şekilde devam ettirelim. 
 

1 . Çocuklar susadıkları için 

2. Bahçesine girmeyelim diye 

3. Lastiğin patlaması yüzünden 

4. Yağmur yağmasından dolayı 

5. Tembellik yaptı, bundan dolayı 

6. Parası yetmediği için 

7. Diğer takımın zayıf olmasından dolayı 

8. Yarışmayı kazanmak için 

9. Ayakkabıları kirlenmesin diye 

10. Ekmek alamadım çünkü 

1 1 . Malzeme yetmediği için 

12. Şiddetli fırtına yüzünden 

13. Yaşlı olduğundan dolayı 

14. Komşuları rahatsız etmemek için 

15. Odunlar ıslak, bu yüzden 
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2- Cümleleri sebep sonuç belirtecek şekilde devam ettirelim. 
 

1 . Ders programını yırttığım için 

2. Kıyafetlerim kirlediğinden dolayı 

3. Hava karardığı için 

4. Bahar geldiğinden dolayı 

5. Terli terli soğuk su içtiği için 

6. Okulun yolunu unuttuğundan dolayı 

7. Arkadaşını görmek için 

8. Yarışmayı kazanmak için 

9. Ödevimi yapmadım ve bu yüzden 

10. Sabahtan beri yürüdüğü için 

1 1 . Soruyu bilemediğinden dolayı 

12. Yoğun kar sebebiyle 

13. Çiçekleri sulamayı unuttuğum için 

14. Babam bayramda çok baklava yediğinden 

15. Yerler çamur olduğundan 
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1- Aşağıdaki söz gruplarını anlamlı olacak şekilde eşleştirelim. 

 

Farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

ama – fakat – ancak – veya – yalnız – yoksa – oysa – buna rağmen 

Bu ifadeler, bir düşünceden başka bir düşünceye geçişi sağlar. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldığı araba güzel 

İyi ki konser alanı yakın 

Kalın giyiniyordu 

Markete gitti 

Rol yapmayı beceremiyordu 

Bugün pikniğe gidecektik 

Beslemek için köpek  

Seni sakin birisi sanırdım 

Vakti olmasına rağmen 

Ağzına bile sürmedi 

ama yağmur yağmaya başladı. 

ancak hastalıktan kurtulamadı. 

yalnız cüzdanını evde unutmuştu. 

veya kedi alacağız. 

fakat çok benzin harcıyor. 

yoksa konseri kaçıracaktık. 

oysa çok sinirliymişsin. 

buna rağmen çok güzel oynadı. 

hiç kitap okumuyor. 

oysa çikolataya bayılırdı. 
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1- Aşağıdaki söz gruplarını anlamlı olacak şekilde eşleştirelim. 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parka gidecektim 

Erken yat 

Seni kaç kez aradım 

Pazardan domates 

Sana şeker veririm 

Bizimle yürüyebilirsin 

Okuldaki satranç kursuna 

Çok az yiyorum 

Çok çalışmasına  

Kitabımı veririm 

yine de kilo alıyorum 

veya patates alacağım. 

veya futbol kursuna yazılacağım. 

ama telefonuna bakmadın. 

yoksa uyanamazsın. 

rağmen sınavdan zayıf aldı. 

ancak yorulmayacaksan. 

yalnız sakın kaybetme. 

ama misafirimiz geldi. 

fakat ödevini yaparsan. 
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2- Aşağıdaki eksik cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. 
 

3- Boşluklara farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler getirelim. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

fakat hepsi çürümüştü.   

ama parası bir türlü yetmedi. 

ancak hiçbir arkadaşını bulamadı. 

yalnız başarısız olmuştu.   

oysa atlayabileceğinden emindi.  

buna rağmen deneyi yapmayı başardı. 

veya Kuşadası’na gideceğiz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Akşam yemeğinde pilav …………………...…… makarna yiyelim. 

Seni bayram kutlaması için aradım ……………….…… ulaşamadım. 

Topumuz patladığı ………..……………..… maç yarım kaldı. 

 Evden hemen çıkmalıyız ……………..………… geç kalacağız. 

Heyecanlanmasına …………………….…… yarışmayı kazandı. 

Bilgisayar almak ……………………..… uzun süredir para biriktiriyor. 

Sessiz duruyordu ……………………… içinde fırtınalar kopuyordu. 

Param olmasına …………………….…… ev alamıyorum. 
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2- Aşağıdaki eksik cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. 
 

3- Boşluklara farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler getirelim. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ama arabamız bozuldu.   

fakat bir türlü göremedim. 

oysa çok çalışmıştı. 

rağmen okullar tatil olmadı.   

oysa çok özlemiştim.  

yine de yedim. 

veya internetten bulabilirsin. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Çayı sevmiyordu ……………….…..…… hatırı için içiyordu. 

Ona doğum gününde saat ………………….…… çanta alalım. 

Dondurmaya bayılırım ………..………….…… biraz yiyince karnım ağrır. 

Onu kaç kez uyardım ……………………… derse gecikti. 

Bugün çarşıya …………………….… markete gideceğim. 

Düğmeye o kadar basma ………………….… bozulacak. 

Ata binebilirsin …………………….…… korkmayacaksın. 

 Bir an önce eve gitmek istiyorum …………………….…… trafik var. 
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1- Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. 

 

Destekleyici ve açıklayıcı ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

örneğin – açıkçası – doğrusu – özellikle – başka bir deyişle – yani 

Cümlelerimizin daha anlaşılır ve açıklayıcı olması için kullanılırlar. 

örneğin – açıkçası – hatta – özellikle – başka bir deyişle – yani – adeta 

 1 . Geziye gitme konusunda …………...……..…… senin kadar hevesli değilim. 

2. Bizi kibarca dışarıya çıkardı …………..………………..…………………. kovdu. 

3. Sınavlarına çok çalışmalısın ………….……..…. başarılı olmak zorundasın. 

4. Gittiğim deniz çok güzeldi …………..……….……...…… dibi görünüyordu. 

5. Zamanı iyi kullanmalısın …………..… her dakikanın hesabını yapmalısın. 

6. Hafta sonları …………………………….……. pazar günleri dışarıya çıkarız. 

7. Bu kadar kızacağını düşünmemiştim …………..…..………….. çok şaşırdım. 

8. Senin bu kadar hızlı koşacağını ……...………..……… tahmin etmiyordum. 

9. Ev aletlerinin çoğu ………………..…… ütü ve televizyon elektrikle çalışır. 

10. Sıcaklarda insanlar ………………....……..…. çocuklar dışarı çıkmamalıdır. 

11. ……………..……… işin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. 

12. Yeni bisikletine arkadaşlarını …………..…………..…. kardeşini bile bindirmedi. 
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1- Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. 
 

örneğin – açıkçası – hatta – özellikle – başka bir deyişle – yani – adeta 

1 . Ayten’in güzel şarkı söyleyeceğini ………..……...……… hiç beklemezdim. 

2. Saat çok geç olmuş………………………... servis kaçmıştı 

3. Sebzeleri………….……………. ıspanak ve pırasayı bolca tüketmelisin. 

4. Kar yağdığında insanlar…………..…… yaşlılar çok dikkat etmelidir. 

5. En yakın arkadaşım ………………..… kardeşim bile aramadı beni. 

6. Sınavım iyi geçti ………………………… güzel bir sonuç bekliyorum. 

7. Akdeniz’de …………..……....……….. Antalya’da plajlar çok güzel. 

8. Kaldığımız otel güzeldi ……...………………… odaları çok temizdi. 

9. Öyle güzel gülüyordu ki ………………………… içim ısınıyordu. 

10. Bugün çok yoruldum ……………….………..…. biraz dinlenmeliyim. 

11. Seni kaç kez aradım ……...………….………… evinizin önünde kadar geldim. 

12. Bazı kitapların yaşı yok …………………………… Şeker Portakalı. 

13. 23 Nisan’da ……………………………..…. çocuk bayramında eğleneceğiz. 

14. Maçta çok iyi oynadı ……………..….……….… maçı tek başına kazandırdı. 

15. O kadar hızlı koşuyordu ki ……………………..........…. uçuyordu. 
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2- Cümlelerde kullanılan destekleyici ve açıklayıcı ifadenin altını çizelim. 
Çizdiğimiz ifadeyi kullanarak yeni bir cümle oluşturalım. 

 

 1 .  Bunu senden hiç beklemezdim doğrusu çok üzüldüm. 

 

2. Çöpler çok kokuyor hatta kokusu evin içine kadar geliyor. 

 

3. Maçta çok iyi oynadı başka bir deyişle tek başına maçı kazandı. 

 

4. Meyveleri çok severim özellikle çileğe bayılırım. 

 

5. Metin yeni aldığı kitabı okumadı hatta kapağını bile açmadı. 

 

6. İkimizde sınavdan çok iyi not aldık yani başarılı olduk. 

 

7. Bu sınav zor olacakmış açıkçası çok çalışmam gerekiyor. 



 

3. Sınıf Türkçe 147 MaviÖnlükYayınları 

2- Cümlelerde kullanılan destekleyici ve açıklayıcı ifadenin altını çizelim. 
Çizdiğimiz ifadeyi kullanarak yeni bir cümle oluşturalım. 

 

1 . Ormanlar çok güzel adeta cennetten birer bahçe gibi. 

 

2. Camı kıranı tahmin ediyordu ama açıkçası söylemeye korkuyordu. 

 

3. Sanatla ilgilenmeye özellikle de resim yapmaya bayılırım. 

 

4. Akşama makarna pişirdim hatta yanında ayran bile var. 

 

5. Kimi filmler defalarca izleniyor. Örneğin Hababam Sınıfı. 

 

6. Ağacın düşeceğini hissettim daha doğrusu fark ettim. 

 

7. Hareketsiz yaşamamalıyız başka bir deyişle spor yapmalıyız. 
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1- Duygusal ifadelerin başına “D” abartılı ifadelere “A” yazalım. 

 

1- Kızına kavuşan anne mutluluktan ağladı. 

2- Odamdan içeriye girince dağ gibi yığılmış kıyafetlerimi gördüm. 

3- Öğretmen öğrencisinin saçlarını sevgiyle okşadı. 

4- Bin defa söyledim ama anlamamakta ısrar ediyorsun. 

5- Karşımda dedemi görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. 

6- Depremzedelerin halini gördükçe çok üzülüyorum. 

7- Seni palyaço kostümüyle görünce şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. 

8- Tatlı o kadar güzeldi ki parmaklarımı yedim. 

9- Ağlamaktan göz yaşlarım sel oldu aktı. 

10- Özellikle karanlık ortamlardan çok korkuyorum. 

11- Eve gittiğimde dünya kadar iş beni bekliyor. 

12- Arkadaşımın söylediği sözler kalbimi kırdı. 

       Sevinç, korku, özlem, şaşkınlık, acı, endişe, pişmanlık gibi duygularımızı 
anlattığımız ifadelere duygusal ifadeler denir. 
 
 
 

 

       Bir olayı, durumu veya varlığı olduğundan çok, az, fazla, güçlü, zayıf 
gösteren ifadelere abartılı ifadeler denir. 
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1- Duygusal ifadelerin başına “D” abartılı ifadelere “A” yazalım. 
 

1- Yanan ormanları gördükçe ağlamak istiyorum. 

2- Bunu yapmamanı sana binlerce kez söyledim. 

3- Zavallı arkadaşımın durumuna çok üzülüyorum. 

4- Hava öyle sıcak ki yere yumurta kırsam pişer. 

5- Kürek gibi ayaklarına bir türlü ayakkabı bulamıyoruz. 

6- Teyzemi görünce mutluluktan havalara uçtum. 

7- Turnuvaya katılacağım için inanılmaz heyecanlıyım. 

8- Dünyaları verseler bir daha onlarla oynamam. 

9- Geleceğimiz için çok endişeleniyorum. 

10- Öyle kafama taktım ki bir aydır gözüme uyku girmiyor. 

11- Ne kadar geciktin beklemekten ağaç oldum. 

12- Yusuf’un beni takıma almamasına çok üzüldüm. 

13- Karnemdeki notları görünce içimi bir sevinç kapladı. 

14- Araba o kadar sıcak ki piştik. 

15- Size bin kere söyledim çöplerinizi yerlere atmayın diye. 



 

3. Sınıf Türkçe 150 MaviÖnlükYayınları 

2- Aşağıdaki görsellere uygun duygusal ifadeli cümleler yazalım. 
 

1 .O kadar acıkmıştım ki bir oturuşta bir fırın ekmeği yedim. 

2. Dayım öyle uzun ki neredeyse başı bulutlara değecek. 

3. Yere düşen bardağı şimşek hızıyla yakaladım. 

4. Alnına dokununca ateşler içinde yandığını fark ettim. 

5. Köpeği karşımda görünce korkudan dondum kaldım. 

6. Kazandığımızı duyunca sevinçten havalara uçtum. 

7. Elimi yıkayacağım diye on ton su harcadın. 

8. Dondurma alacağını duyunca jet hızıyla gidip geldi. 

3- Aşağıdaki cümlelerde geçen abartılı ifadelerin altını çizelim. 
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2- Aşağıdaki görsellere uygun duygusal ifadeli cümleler yazalım. 
 

1 .Öğretmen dünya kadar ödev verdi bugün dışarı çıkamam. 

2. Defne ile konuşunca tüy gibi hafifledim. 

3. Dünden beri başım çatlayacak gibi ağrıyor. 

4. Susuzluktan dilim damağıma yapıştı. 

5. Çaya böyle avuç avuç şeker atarsan hasta olursun tabi. 

6. Okulumu ve arkadaşlarımı öyle özledim ki hepsi gözümde tütüyor. 

7. Bu poşetleri ben tek parmağımla kaldırırım. 

8. Okulunun değişmesi onu öyle üzdü ki adeta yıkıldı. 

3- Aşağıdaki cümlelerde geçen abartılı ifadelerin altını çizelim. 
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1- Gerçek ifadelerin başına “G” hayal ürünü ifadelere “H” yazalım. 

 

1- Çöpe atılan ekmek parçaları ağlıyordu. 

2- Ülkemizde dört mevsimi yaşayabiliriz. 

3- Ağacın yaprakları büyük bir hızla dökülmeye başladı. 

4- Bulut tarlada çalışan insanlara selam verip uzaklaştı. 

5- Piknik yaptıktan sonra ateşi söndürmediği için yangın çıkmış. 

6- Gökyüzünden dökülen yıldızlardan kendime kolye yaptım. 

7- Alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene binmeyi seviyorum. 

8- Bal kabağı perinin asasını sallamasıyla arabaya dönüştü. 

9- Keloğlan uçan halısına binip uzak diyarlara gitti. 

10- Balıklar takıldıkları ağdan kurtulmak için çırpınıyorlardı. 

11- Annemden izin alarak bahçede oynamaya çıktım. 

12- Deniz kızı içtiği iksirle insana dönüşebiliyordu. 

       Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatımında kullanılan 

ifadelere gerçek ifadeler denir. Yaşanması mümkün olmayan olayların anlatımda 

kullanılan ifadelere hayal ürünü ifadeler denir. 
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1- Gerçek ifadelerin başına “G” hayal ürünü ifadelere “H” yazalım. 
 

1- Gökkuşağı bize gülümsüyordu. 

2- Annem iki saattir ütü yapıyor. 

3- Arı kulağıma bir şeyler fısıldadı. 

4- Matematik dersinde tüm problemleri zorlanmadan çözdüm. 

5- Banyo yaptıktan sonra saçlarını kurulamalısın. 

6- Uçurtmalar çocuklara selam verdiler. 

7- Lunaparktaki dönme dolaba çok kez bindim. 

8- Duvarda asılı tablodaki küçük kız bana göz kırptı. 

9- Sonra yıldızlara kurduğumuz salıncakta sallandık. 

10- Mahalledeki sahipsiz köpekler kedileri kovalıyor. 

11- Sessiz olun lütfen çünkü ay dede uykuya daldı. 

12- Gürültü yaptığım için ağacın kovuğundaki sincap bana kızdı. 

13- Timur dedenin bahçesindeki ağaçtan kiraz topladım. 

14- Manavdaki elma kasasında kötü cadının sihirli elması var. 

15- Ormandaki hayvanlarla toplanıp birkaç tane ağaç diktik. 
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2- Aşağıya üç tane gerçek, üç tane hayal ürünü cümle yazalım. 
 

3- Aşağıdaki ifadelerin neden hayal ürünü olduğunu yazalım. 

H 

H 

H 

G 

G 
 

G 
 

 1. Suna ile el ele tutuşup gökkuşağından aşağı doğru kaydık. 

2. Gökyüzündeki yıldızlar ayın çevresine toplanmış dans ediyorlardı. 

3. Yaşlı ağacın dalına oturup üzerine konan kuşlarla sohbet ettim. 

4. Tüm ordu toplanıp, ağzından ateş saçan ejderhayı durdurmaya çalıştı. 

5. Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış, gördün mü? 
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2- Aşağıya üç tane gerçek, üç tane hayal ürünü cümle yazalım. 
 

3- Aşağıdaki ifadelerin neden hayal ürünü olduğunu yazalım. 

H 

H 

H 

G 

G 
 

G 
 

 1. Bir kartalın sırtına binip birlikte gökyüzüne yükseldik. 

2. Kağıttan yaptığım gemime atlayıp dünyayı gezeceğim. 

3. Bir anda eski çağlara ışınlandım ve dinozorlarla hasret giderdik. 

4. Yere atılan çöpler, “Bizi çöp kutusuna at.” diye yalvarıyordu. 

5. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. 
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1- Varlıkların hangi yönden karşılaştırıldıklarını işaretleyelim. 

 

2- Cümlelerde hangi varlıkların karşılaştırıldığını yazalım. 

Karşılaştırmaya yarayan ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

daha – kadar – gibi – en – farklı olarak – benzer olarak –  -den – aynısı – ise – göre 
 
 
 
 

Olaylar, kişiler, varlıklar arasında benzer veya farklı yönlerden karşılaştırma yapılırken 
karşılaştırma ifadeleri kullanılır. 

Kış mevsiminde Sivas’ta Ankara gibi soğuktur. 

Bugün, düne göre daha fazla yürüyüş yaptım. 

Köpekler, timsahlardan farklı olarak dost canlısıdır. 

Samet, Elif kadar güzel resim yapabiliyor. 

Dedemin masalları babamınkilerden daha güzel. 

Televizyon da sinema kadar etkilidir. 

Benzerlik   Farklılık 

Benzerlik   Farklılık 
 

Benzerlik   Farklılık 
 

Benzerlik   Farklılık 
 

Benzerlik   Farklılık 
 

Benzerlik   Farklılık 
 

Mesut’un boyu Soner’inki kadar uzun. 

Dolmadan daha fazla keşkeği severim. 

Roman, hikayeye göre daha fazla detay içerir. 

Ali okumaktan, Burcu ise izlemekten keyif alır. 

Helikopter, uçaktan farklı olarak dikey iniş yapar. 

Kebaplarından çok künefeleri beğeniliyor. 

Annem, babamdan daha kısadır. 
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3- İki görsel arasında karşılaştırma yaptığımız bir cümle yazalım. 
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1 

2 

5 

6 

4 
 

3 

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne 
göre cevaplayalım. 

 

     Uzak diyarlarda, şehrin çok uzağında 
bir köy varmış. Bu köye uzun zamandır hiç 
yağmur yağmıyormuş. İnsanlar bu yüzden 
meyve sebze yetiştiremez olmuşlar. Bahçe-
leri, ağaçları kurumuş. Onlar da şehre gidip 
pazarlardan alışveriş yapar olmuşlar. Kö-
yün şehirden bir farkı kalmamış. 

     Yukarıdaki kısa metne en uygun 

başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 A) B) 

C)

 

Susuz köy Köyümüz  

Pazarlar 

A) 

B) 

 C) 

Köyde meyve sebze yetişmediği için. 
 
Orda daha çok çeşit olduğundan. 

 Bahçelerine bir şeyler ekmekten 
sıkıldıkları için. 

     Metne göre insanlar neden şehre 

gidip alışveriş yapıyorlarmış? 
 

      Metinde insanlar neden meyve 

sebze yetiştiremez olmuşlar? 
 A) 

B) 

C) 

Köyde kalan insan az olduğu için. 

Köy çok uzakta kurulduğu için. 

Köye yağmur yağmadığı için. 

      Aşağıdakilerden hangisi bir se-
bep-sonuç cümlesi değildir? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Horoz öttüğü için erkenden uyandı. 

Ödevlerimi bir türlü yapamadım. 

Yerler kirlendiğinden dolayı güzelce 
süpürdü. 

      Hangisi bir sebep-sonuç ifadesi 
değildir? 
 
A) B) C)

 
Bu yüzden Çünkü  Fakat  

     Hangi cümlede noktalı yere “ama” 
kelimesi gelmelidir? 
 A) 
B) 

 C) 

Elimden geleni yaptım ………… olmadı. 
 
Buraya gelse …….. içeri giremez. 

Köfte sevmediğim …………. yemedim. 

 
7 

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde 
farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler 
vardır? 

Eve gittim ama çantamı unuttum. 

Güneş gözlüğüm yok. 

Hiç yemedi oysa tadı çok güzeldi. 

Param olmasına rağmen alamadım. 

Kalemim evde kaldı. 

A) B) 

 
C) 1-2-3 2-3-4 1-3-4 
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8 

9 

12 

13 

11 
 

10 14 

Bu kadar uzun kalmasını beklemiyor-
dum ……………….…. bende şaşırdım. 

Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi 
destekleyici ve açıklayıcı ifadenin gel-
mesi uygun olmaz? 

A) B) C)

 
doğrusu açıkçası özellikle 

     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
destekleyici ve açıklayıcı bir ifade 
kullanılmamıştır? 

A) 

B) 

 

C) 

Ev yanıyordu hatta dumanı 
bize kadar gelmişti. 

Saçları güneş gibi sapsarı 
parlıyordu. 

Bu soruyu hepiniz özellikle 
de sen bilmelisin 

      Aşağıdaki cümlelerden hangisi 

abartılı bir anlatım içermektedir? 

A) 

B) 

 C) 

Pasta öyle güzeldi ki parmaklarımı 
yedim. 

Fazla zıplayınca koltuk kırılıverdi. 

Maça gittiğimize pişman olduk. 

 Yukarıdaki cümlelerden duygu bildirene 
“D”, abartı bildirene “A” yazarsak nasıl 
bir şekil oluşur?  
 
A) B) C) 

Bana söylediği sözler çok üzücüydü. 
Kardeşimi çok fazla seviyorum. 
Evde dünya kadar ütü beni bekliyor. 

 

D 
D 
A 

 
 
 

 

 
 

D 
A 
A 

 
 
 

 

 
 

A 
A 
D 

 
 
 

 

  
  

A) B) C) 

     Aşağıdaki görsellerden hangisi 
hayal ürünü olamaz? 

     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki 

durumun karşılaştırması yapılmıştır? 
 A) 
B) 

 C) 

Bana suluğundan biraz su verdi. 

Halının üzerine bir bardak çay döküldü. 

Seher’in boyu Arzu kadar uzun değil. 

Artık ben de anneannem kadar 
güzel atkılar örüyorum. 

Yukarıdaki cümlede hangi yönden 
karşılaştırma yapılmıştır? 
 

A) B) 
C)

 

benzetme karşılaştırma 

açıklama 



 Cevap Anahtarı
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1-B 
2-A 
3-B 
4-A 
5-C 
6-B 
7-C 
8-C 
9-C 
10-B 
11-C 

12-B 
13-C 
14-C 
15-A 
16-C 
17-A 
18-A 
19-C 
20-B 
21-C 

TEMA 
1 

1-B 
2-A 
3-C 
4-C 
5-B 
6-B 
7-A 
8-C 
9-B 
10-C 
11-A 
 

12-B 
13-C 
14-B 
15-A 
16-B 
17-C 
18-B 
19-C 
20-A 
21-C 
22-B 

TEMA 
2 

1-A 
2-C 
3-B 
4-C 
5-A 
6-A 
7-C 
8-A 
9-C 
10-B 
11-C 

12-A 
13-B 
14-A 
15-C 
16-A 
17-B 
18-C 
19-B 
20-C 
21-C 

TEMA 
3 

1-B 
2-A 
3-C 
4-B 
5-C 
6-A 
7-B 
8-C 
9-B 

10-A 
11-B 

12-C 
13-C 
14-B 

 

TEMA 
4 
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