Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

İSTİKLAL MARŞI
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.
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.

Mehmet Akif ERSOY
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3. Sınıf Türkçe

“ Çocukların

nasihatten çok
iyi bir örneğe
ihtiyaçları vardır. ”
“Joseph Jouberth”
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Okuduğunu Anlama – Sokak Lambası
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70-71
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72-75
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Sayıların Yazılışı
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“-mi” Ekinin Yazılışı

……………………………………………………………………………………………………………..…….

82-83

“-de” Ekinin Yazılışı

………………...………………………………………………………………......…………………………….

84-85

………………...……………......…………………………………..…………………………………….……….

86-87

“-ki” Ekinin Yazılışı

Tema 6 - Değerlendirme
TEMA - 7

………..……....………………………….……..……………………………………………....…....

88-90

…...….....................................................................……………………………………………………...…...…………………......

Okuduğunu Anlama – Kokular
Metnin Konusu

91

……………………………………………………………………….....................….…….

92-93

………………...……………………………………………………………………………………...…......……....….

94-95

Metnin Ana Fikri

………………...………………………………......………………………………………………………..…....….

Şiirin Konusu ve Ana Duygusu

………………...……………......…….….........................................................................….

96-97
98-99

Hikayenin Unsurları ………………...……………………………….…......…….…………………………………….…....…. 100-101
Okuduğunu Anlama – Uzay (şiir)

………………….....................….………………………………………..…….….

102-103

Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama ………………...…………...……………….......………...….…….....…. 104-111
Atasözleri ve Deyimler

…………………………….…...………….…......………...………………………………..…...….

112-123

Okuduğunu Anlama – Uras’ın Oyuncakları ………….......….…………………………………………..….…. 124-125
Görsel Okuma ve Yorumlama ……………………………………………………………………………………….... 126-133
Grafik, Harita, Şekil, Sembol Yorumlama
Tema 7 - Değerlendirme
Ödev Defterim

……………………………………………………………………....

134-138

………..……....………………………….……..…………....……………………………….....
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ADLAR ( İSİMLER )
Varlıkların
sayılarına göre

Varlıkların
oluşlarına göre

Özel ad

Tekil ad

Soyut ad

Tür adı

Çoğul ad

Somut ad

Varlıklara
verilişlerine göre

Topluluk adı

Canlı ve cansız tüm varlıkları veya kavramları karşılamak
için kullanılan sözcüklere ad (isim) denir.
Adlar özelliklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırılır.

Önad (sıfat): Varlıkların isimlerinin önüne gelerek özelliklerini belirtir.
Adıl (zamir): Ad olmadıkları halde adın yerine geçen sözcüklerdir.
Eylem (fiil): Varlığın yaptığı iş, oluş veya hareketi bildiren sözcüklerdir.

Neler öğreneceğiz
Arkadaşlar bu bölümde;
Her varlığın bir isme (ad) sahip olduğunu,
Özel ad ve tür adının ne olduğunu ve arasındaki farkı,
Tekil, çoğul ve topluluk adlarını,
Somut ve soyut adları,
Varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri,
Adın yerine kullanılan kelimeleri,
Eylem bildiren kelimeleri,
Eylemin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği zamanı bulmayı

öğreneceğiz.

MaviÖnlükYayınları
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Bu sene kar biraz gecikmişti. Kış neredeyse
yarılanmıştı ama henüz bir damla kar yağmamıştı.
Tüm çocuklar evlerinin camlarında karı bekliyorlardı. Bunlardan biri de küçük Leyla’ydı. Her sabah odasının penceresine heyecanla koşuyor, her
seferinde de büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Onu
öyle omuzları düşmüş şekilde gören annesi durumu anlıyordu. ‘’Maalesef yine kar yağmadı
tatlım ama yakındır.’’ diyordu. Leyla ise umutsuzdu. Ona göre insanların doğaya verdiği
zararlardan dolayı mevsimler küsmüştü. Haksız da değillerdi. İnsanlar oksijen kaynağımız
olan ağaçları kesiyor, su kaynaklarını hiç bitmeyecek gibi kullanıyor ve çevreyi kirletiyorlardı. Yine de Leyla her gece yatmadan dualar ediyordu. Bir şans daha istiyordu. ‘’Bir
kerelik daha yağsın, ne olur Allah’ım.’’ diyordu. Derken bir pazar sabahı, yatağında miskin
miskin yatarken köpeği Cingöz onu uyandırdı. Koşuyor, odanın içinde dönüyor, türlü türlü
hareketler yapıyordu. Leyla’yı yatağından çekiştiriyordu. Leyla Cingöz’ün ne yapmaya
çalıştığını anlamayarak yataktan kalktı. “Mama mı istiyorsun yoksa oyun mu küçük dostum?” dedi. Ama hayır, Cingöz onu pencereye çekiyordu. Perdeyi aralayan Leyla’nın bir
an gözleri kamaştı. Bu beyaz ışıkta neydi? Yoksa... Evet kar yağmıştı. Hem de öyle çok
yağmıştı ki tüm sokak şimdiden çocuklarla, çeşit çeşit kardan adamlarla dolmuştu. Leyla
Cingöz’ü de kucağına aldı. Heyecandan eldivenini atkısını bulamıyordu. Odadan odaya
koşup duruyordu. Nihayet annesi yardımcı oldu da dışarıya çıktılar. Leyla öyle mutluydu ki
sokakta gördüğü tüm kardan adamlara sarılmak, karlarda yuvarlanmak, gece yarısına
kadar eve girmemek istiyordu. Leyla arkadaşlarının arasına karıştı. Hep birlikte harika bir
kardan adam yaptılar. Cingöz’ de onlara yardım etti. Bahçeden bulduğu bir ağaç dalını
ağzı ile getirip Leyla’ya verdi. Leyla dalı kardan adamın koluna taktı. Başına arkadaşı
Ela‘nın babasının şapkasını ve boynuna da Hasan’ın atkısını… İşte şimdi her şey tamamdı.
Leyla‘nın duaları kabul olmuş, tüm çocuklar özlemini çektikleri kışa kavuşmuşlardı.
Ayşegül ÇELEBİ

MaviÖnlükYayınları
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Tüm çocuklar camlarda neyi bekliyorlarmış?
2. Leyla’ya göre neden kar yağmıyormuş?
3. Bir pazar sabahı neler yaşanmış?
4. Karın yağdığını gören Leyla ne yapmış?
5. Leyla ve arkadaşları kardan adamı kimlerin eşyalarıyla tamamlamışlar?
2- İnsanların doğaya verdiği zararlara birkaç örnek yazalım.

3- Kar yağdığında arkadaşlarınla birlikte yaptığınız şeyleri kısaca yazar mısın?

MaviÖnlükYayınları
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Canlı ve cansız tüm varlıkları ve kavramları karşılamak için kullanılan sözcüklere ad (isim) denir.
Özel ad: Eşi ve benzeri olmayan varlıkları karşılayan isimlerdir.
Tür (Cins) adı: Aynı cinsten (türden) varlıkları karşılayan isimlerdir.

1- Özel ad olan sözcüklerin başına “Ö”, tür ad olanların başına “T” yazalım.
Bilgisayar

Akdeniz

Hisar Cami

Yusuf

Mars

Robot

Çorap

Bileklik

Ova İlkokulu

İslamiyet

Ekmek

Kızılırmak

Su

Kulaklık

Erciyes Dağı

Araba

Afrika

Öfke

Öğretmen

Barbunya

Keman

Büyük Okyanus

Antartika

Bursa

Göz

Gül Sokak

Kırmızı

Türkiye

Karabaş

Dakika

Vişne

Tuz Gölü

2- Aşağıdaki cümlelerdeki özel isimlerin altını çizelim.
1 . Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
2. Yakında özel bir kursa gidip İngilizce öğreneceğim.
3. Pelin koşarak 19 Mayıs İlkokuluna gidiyor.
4. Yarın arkadaşlarımla Manas Parkı’nda buluşacağım.
5. Acaba Faruk Eczanesi ne tarafta?
6. Beşiktaş maçı için elli dört gün önceden bilet aldım.
7. Önümüzdeki hafta sınıf olarak Topkapı Sarayı’na gideceğiz.
8. Dünya futbolunu Gol Dergisi’nden takip ediyorum.
9. Bu sefer Ramazan Bayramı şenliklerini kaçırmayacağım.

MaviÖnlükYayınları
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1- Özel ad olan sözcüklerin başına “Ö”, tür ad olanların başına “T” yazalım.
Masa

Almanya

Şort

Karadeniz

Ayşe

Avize

Musevilik

Rize

Kova

Atlas Okyanusu

Fırın

Deve

Amerika

Patik

Bafra Ovası

Taş

Erzurum

Uyku

Öğrenci

Yeşilırmak

Havuç

Han Caddesi

Hamur

İzmit

Kulak

Duvar

Van Gölü

Kiraz

Tekir

Türk

Balkon

Sandalye

Görkem

Yaprak

Asya

Fransa

Fayton

Cam

Mavi

Çanta

2- Aşağıdaki cümlelerdeki özel isimlerin altını çizelim.
1 . Haritada Hırvatistan’ı bir türlü bulamadım.
2. Hakan ile Melih bize yemeğe gelecekler.
3. Babamla beraber Fransızca öğrenmeye karar verdik.
4. Bu elbiseyi Bağdat Caddesi’nden aldım.
5. Yakında Hürriyet İlkokuluna yazılacağım.
6. Dedemler beni Merzifon’dan alacaklar.
7. Buranın en büyük camisi Kubbeli Camii’dir.
8. Okulumuzda Sınıfım Gazetesi çıkmaya başladı.
9. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı başlayacak.
10. Hep beraber Medeniyetler Müzesi’ni gezeceğiz.
1 1 . Yengem tavşanı Patik’ i bahçede kaybetmiş.

MaviÖnlükYayınları

9

3. Sınıf Türkçe

3- Tabloda belirtilen özel adlara üçer örnek yazalım.
Şehir Adları

Hayvanlara

Takılan Adlar

Kişi Adları

Ülke Adları

Deniz, Okyanus,

Dağ, Tepe, Ova,
Yayla Adları

Göl Adları

Gezegen Adları

Dil Adları

4- Tabloda belirtilen tür adlarına üçer örnek yazalım.
Çiçek Adları

Meslek Adları

MaviÖnlükYayınları

Hayvan Adları

Eşya Adları

Meyve Adları

Organ Adları
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Taşıt Adları

Yiyecek Adları

3. Sınıf Türkçe

3- Tabloda belirtilen özel adlara üçer örnek yazalım.
Şehir Adları

Hayvanlara

Takılan Adlar

Kişi Adları

Ülke Adları

Deniz, Okyanus,

Dağ, Tepe, Ova,
Yayla Adları

Göl Adları

Gezegen Adları

Dil Adları

4- Tabloda belirtilen tür adlarına üçer örnek yazalım.
Çiçek Adları

Meslek Adları
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Taşıt Adları

Yiyecek Adları

3. Sınıf Türkçe

Tekil Adlar: Aynı türden tek bir varlığı anlatan adlardır.
Çoğul Adlar: Aynı türden birden fazla varlığı anlatmaya yarayan adlardır. Tekil adların
sonuna “-ler, -lar” eki getirilerek yapılır.
Topluluk Adları: Çoğul eki almadığı halde çoğul anlam taşıyan adlardır. Sınıf, sürü,
buket, düzine, millet, ekip, konvoy…

1- Aşağıdaki sözcükleri kendilerine uygun tabloya yazalım.
1. Yumurtalar

7. Millet

13. Karınca

19. Boyalar

2. Uçak

8. Soğan

14. Bebekler

20. Ordu

3. Takım

9. Kuzular

15. Aile

21. Kirazlar

4. Çiçekler

10. Poşet

16. Kukla

22. Çocuk

5. Orman

11. Demet

17. Evler

23. Grup

6. Oyuncular

12. Koltuk

18. Deste

24. Saman

Tekil Adlar

MaviÖnlükYayınları
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Topluluk Adı

3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki sözcükleri kendilerine uygun tabloya yazalım.
1. Ekip

7. Araba

13. Tabak

19. Kekler

2. Kumanda

8. Halılar

14. Toplum

20. Deste

3. Yastıklar

9. Sürü

15. Kasa

21. Kamyon

4. Tencere

10. Jeton

16. Arılar

22. Eller

5. Ulus

11. Sınıf

17. Küme

23. Bıçak

6. Balonlar

12. Laleler

18. Saksılar

24. Buket

Tekil Adlar

MaviÖnlükYayınları
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Topluluk Adı

3. Sınıf Türkçe

2- Görselleri çoğul ad ve topluluk adı yapıp cümlede kullanalım.
Ç

Çöldeki develere binmekte zorlanıyorum.

T

Bu kafile nereye gidiyor biliyor musun?

Ç
T
Ç
T
Ç
T

3- Üç sözcükten farklı olanı (tekil, çoğul, topluluk) işaretleyelim.
jüri
elmas
kedi

elmalar
ayna
elbiseler

kutu
etek
terlikler

masallar
konvoy
arabalar

sehpa
arılar
sokak

düzine
baba
grup

tahta
böcekler
yorgan

üzüm
gözlükler
balkon

MaviÖnlükYayınları
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2- Görselleri çoğul ad ve topluluk adı yapıp cümlede kullanalım.
Ç
T
Ç
T
Ç
T
Ç
T

3- Üç sözcükten farklı olanı (tekil, çoğul, topluluk) işaretleyelim.
zeytin
kalem
takım

pencere
ayılar
çiçek

boya
lale
demet

kovalar
pırasa
araba

şemsiye
halı
yollar

buket
silgi
küme

kablolar
koltuk
lambalar

telefon
kulübe
millet

MaviÖnlükYayınları
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Somut Adlar: Duyu organlarımız ile algıladığımız varlıklara verilen isimlerdir. Sabun –
biber, top, hava, yumurta, su, ekmek, bulut…
Soyut Adlar: Duyu organlarımız ile algılayamadığımız, madde halinde bulunmayan,
varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belirli bir görüntü
uyandırmayan kavramlara denir. Rüya, sevgi, mutluluk, sevap, zeka, peri, merak….

1- Aşağıdaki sözcüklerden soyut olanların kutusunu işaretleyelim.
Hüzün

Penguen

Sevinç

Işık

Taş

Korku

Oda

Sabır

Kalp

Çirkinlik

Pasta

Çay

Ağrı

Suluk

Stres

Bilgi

Macera

Ağaç

Enerji

Bisiklet

Elbise

Özgürlük

Göz

Melek

Soğan

Bulut

Saz

Barış

Güven

Oksijen

Başarı

Kuş

Dostluk

Umut

Musluk

Küçük

Akıl

Civciv

Lamba

Mikrop

MaviÖnlükYayınları
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1- Aşağıdaki sözcüklerden soyut olanların kutusunu işaretleyelim.
Kapı

Nefret

Ayna

Un

Vicdan

Şişe

Sevap

Neşe

Patates

Kıskançlık

İp

Kahve

Komiklik

Ayakkabı

Kaygı

Keder

Acı

Üzüntü

Yaşam

Karga

Çanta

Özlem

Küvet

Ütü

Kereviz

Yağmur

Gitar

İnanç

Sevinç

Islak

Fikir

Ördek

Gözlük

Kolye

Sepet

Hasret

Mutluluk

Aşk

Zeka

Kaş

Su

Adalet

Anlayış

Elmas

MaviÖnlükYayınları
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2- Aşağıdaki soyut adları cümle içerisinde kullanalım.
1 . ( Rüya )

1.

2. ( Neşe )

2.

3. ( Heyecan ) 3.
4. ( Sabır )

4.

5. ( Barış )

5.

6. ( Tatil )

6.

7. ( Çirkin )

7.

3- Bulmacadan yedi tane somut varlık bulup listeye yazalım.
A

D

Z

Ş

E

K

E

R

M

L

P

K

C

K

E

H

G

Ü

Ç

Z

V

Ö

P

E

S

U

K

G

R

A

R

M

U

T

İ

D

E

R

A

Z

C

B

N

Ö

Ç

Ş

L

E

S

B

G

İ

Y

İ

L

İ

K

B

A

R

E

A

R

U

I

Ş

Ü

G

F

U

V

S

Y

Ğ

E

K

A

L

E

M

O

Z

Ü

D

P

A

O

Y

Z

T

G

P

B

L

S

Ü

H

S

B

Ğ

S

K

T

O

P

Y

Z

R

A

T

Y

I

L

R

H

Y

Ü

K

A

B

K

O

P

Ü

T

S

E

V

G

İ

R

Ü

S

Z

H

Y

E

L

P

A

Z

E

I

N
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1.

________________

2.

________________

3. ________________
4. ________________
5. ________________
6. ________________
7. ________________
3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki soyut adları cümle içerisinde kullanalım.
1 . ( Korku )

1.

2. ( Özlem )

2.

3. ( Düşünce ) 3.
4. ( Umut )

4.

5. ( Saygı )

5.

6. ( İyilik )

6.

7. ( Hayal )

7.

3- Bulmacadan yedi tane somut varlık bulup listeye yazalım.
U

M

U

T

A

Ş

J

Y

M

Ö

K

L

Y

A

Ç

I

T

E

R

T

Y

U

M

O

S

U

U

K

F

F

G

H

J

K

L

Ş

N

V

R

Ç

S

J

B

O

Y

A

D

L

J

R

T

Ş

F

E

F

G

H

U

M

Ö

D

F

M

I

Z

K

Ö

L

I

Ş

L

Ş

F

G

A

K

C

T

O

K

A

Ü

A

Ç

R

U

T

O

R

E

R

G

T

Y

P

H

Y

K

G

Ğ

N

M

Ö

K

L

O

I

K

S

Ü

P

Ü

R

G

E

M

J

H

U

M

I

F

D

Ş

R

F

B

A

S

K

Ü

L

U

T

S

İ

M

Ö

Ç

K

L

Ş

U

J
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1.

________________

2.

________________

3. ________________
4. ________________
5. ________________
6. ________________
7. ________________
3. Sınıf Türkçe

Haftanın ilk günüydü. Çocuklar hafta sonu tatillerini bitirmiş,
okula gelmişlerdi. Bahçede İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyan
çocuklar sınıflarına dağıldılar. Hepsi kıpır kıpır, cıvıl cıvıldı.
Ama bir tanesi özellikle yerinde duramıyordu. Bu Şenay’dı.
Bugün Şenay’da ayrı bir heyecan vardı. Gözleri başka parlıyor, yüzü başka gülüyordu. Sınıf öğretmeni de bunu fark
etmişti. “Hayırdır kızım, ne oldu, neden bu kadar mutlu ve
heyecanlısın?” diye Şenay’a sordu. O da başladı anlatmaya.
“Öğretmenim, dün gece çok güzel bir rüya gördüm de
ondan.” dedi. Şimdi herkes pür dikkat Şenay’ı dinliyordu.
Şenay anlatmaya devam etti. Rüyamda Atatürk sınıfımıza gelmişti. Hepimizle sohbet etti,
hepimizin saçını okşadı, sınıfımızı övdü. Bize inandığını ve güvendiğini söyledi. Öyle mutlu
oldum ki size anlatamam. Öğretmeni Şenay’ı gülümseyerek dinledi. “Gerçekten çok güzel bir
rüyaymış tatlım. Mutlu olduğun kadar var. O zaman ben de bunun üzerine size sürprizimi
açıklayayım.” dedi. Elinde getirdiği kocaman posteri açtı, duvara yapıştırdı. Çocuklar merakla,
heyecanla bakıyorlardı. Sınıftan “Aaaa!” sesleri yükseliyordu. Öğretmen duvara büyük bir
Atatürk posteri asmıştı. “Evet çocuklar, Şenay’ın rüyası kısmen gerçek oldu. Bugün Ata’mız
sınıfımızda. Hep birlikte bu güzel resmi boyayacağız ve bundan sonra hep sınıf duvarımızda
olacak.” dedi. Çocuklar çok sevindiler. Hemen çantalarından boyalarını çıkarmaya
koyuldular. Herkes resmin farklı yerinden boyamaya başlayacaktı. Yüksek yerleri boyamak
için masa ve sıralara çıktılar. Aşağıları boyamak için ise bazı öğrenciler yere oturdu.
Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle dev Atatürk posterini harika şekilde boyadılar. Resim o
kadar gerçekçi olmuştu ki, çocuklar hayran hayran bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Bir
ara Suat‘ın resme bir kalp çizdiğini gören öğretmen “Ne yapıyorsun Suat’cım?” dedi gülerek.
Suat; “Ne yapayım öğretmenim, çok sevdiğimi göstermek için kalp çiziyorum.” dedi. Sınıfça
Suat’a güldüler ve Atatürk’ün gölgesinde sevinçle derslerine devam ettiler.
Ahmet ÇELEBİ

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Şenay’ın rüyasında neler olmuş?
2. Şenay’ın rüyasını dinleyen öğretmeni neler söylemiş?
3. Öğretmenin sınıfa sürprizi neymiş?
4. Çocuklar kocaman Atatürk posterini nasıl boyamışlar?
5. Suat resme neden bir kalp çizmiş?

2- Aşağıya Ata’mıza söylemek istediklerini yazar mısın?

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Sözcük türleri tablosunu doğru şekilde işaretleyelim.
ADLAR
Kelebek

ÖZEL

TÜR

TEKİL

x

x

ÇOĞUL TOPLULUK SOMUT SOYUT

x

Arılar
Sevinç
Güneş
Aile
Ankara
Bardaklar
Rüya
Rüzgar
Sürü
Tuz
Pilotlar
Pırasa
Sağlık
Orman
Gözlük
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Sözcük türleri tablosunu doğru şekilde işaretleyelim.
ADLAR

ÖZEL

TÜR

TEKİL

ÇOĞUL TOPLULUK

SOMUT SOYUT

Kuşlar
Jeton
Atakan
Sürü
Üzüntü
Dişler
Buse
Halk
Duvar
Reçeller
Adana
Kanunlar
Pasta
Mutluluk
Koro
Kale
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki sözcük türleri ile ilgili beşer örnek yazalım.
Özel

1 - ________________________

Tür

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adları

2 - ________________________

3 - ________________________

3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________

Tekil

1 - ________________________

Çoğul

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

3 - ________________________

3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________

Somut

1 - ________________________

Soyut

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

MaviÖnlükYayınları
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3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki sözcük türleri ile ilgili beşer örnek yazalım.
Özel

1 - ________________________

Tür

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adları

2 - ________________________

3 - ________________________

3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________

Tekil

1 - ________________________

Çoğul

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

3 - ________________________

3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________

Somut

1 - ________________________

Soyut

1 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

Adlar

2 - ________________________

MaviÖnlükYayınları
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3 - ________________________

4 - ________________________

4 - ________________________

5 - ________________________

5 - ________________________
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3. Sınıf Türkçe

Sıfat (Önad) : Adların önüne gelerek o adın özelliklerini belirleyen kelimelerdir.

Minik kedi - Sarı araba - Kırık masa

1- Sağdaki varlıkları soldaki özellikler ile eşleyip yazalım.
Yeşil

Yeşil ağaç

Yaprak

Hızlı

Bebek

Uzun

Masa

Kuru

Su

Hasta

Ağaç

Yaramaz

Telefon

Soğuk

Biber

Yuvarlak

Araba

Acı

Teyze

Ucuz

Merdiven

Yaşlı

Çocuk

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Sağdaki varlıkları soldaki özellikler ile eşleyip yazalım.
Tatlı

Çorap

Kırmızı

Öğrenci

Islak

Cam

Sinirli

Pasta

Bozuk

Işık

Tembel

Adam

Sıcak

Palyaço

Karanlık

Kitap

Büyük

Oda

Kırık

Defter

Komik

Bisiklet

Kalın

Çay

Parlak

Balon

Derin

Deniz

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Varlıkların özelliğini belirten sözcüklerin yanına adlar yazalım.
a. Beyaz ………………………..

g. Ilık …………………..…..…….. l. Komik ……………….…….…..

b. Kırık …………………………..
c. Yaralı ………………….……..

ğ. Kısa …………………….…….. m. Dalgalı ……………………..
h. İnce …………………..…..….. n. Kare …………………...……..

ç. Eski …………………………....

ı. Taze ………….……………….. o. Pürüzlü ……………..………..

d. Yarım ………………….……..

i. Kırmızı ……………..……..….. ö. Sert …………………………..

e. Heyecanlı …………………..

j. Bozuk ……………………..…..

f. Kızgın ………………………..

k. Yumuşak ………………..….. r. Düz …………………………..

p. Soğuk ………………………..

3- Adların önüne varlığın özelliğini belirten sözcükler yazalım.
a. …………………….. tekne

h. …………………….. yol

ö. …………………….. kayık

b. …………………….. çoban

ı. …………………….. lamba

p. …………………….. fil

c. …………………….. kamyon

i. …………………….. deniz

r. …………………….. balon

ç. …………………….. patlıcan

j. …………………….. ayna

s. …………………….. marul

d. …………………….. etek

k. …………………….. perde

ş. …………………….. halı

e. …………………….. tarla

l. …………………….. tablo

t. …………………….. pil

f. …………………….. yokuş

m.………………….. televizyon

u. …………………….. kalem

g. …………………….. tencere

n. …………………….. bilye

ü. …………………….. tavuk

ğ. …………………….. raf

o. …………………….. yüzük

v. …………………….. oyun

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Varlıkların özelliğini belirten sözcüklerin yanına adlar yazalım.
a. İnatçı …………………….…….. g. Minik …………………....…….. l. Kırışık ………………..…….…..
b. Uzun ……………………..……..
c. Yüksek …………………...……..

ğ. Sevimli ………………….…….. m. Becerikli …………….……..
h. Yanlış …………..……..…..….. n. Dinç …………………...……..

ç. Yaşlı ……………………….….... ı. Kötü ………….……………..….. o. Sesli ……………..…….……..
d. Çalışkan ……………………….. i. Mavi ……………..…………….. ö. Olgun ………………………..
e. Cesur ……………………….….. j. Sıcak ………………………...….. p. Bol …………………………....
f. Zor ……………………..……….. k. Ekşi ………………………...….. r. Sevimli ………………….…..

3- Adların önüne varlığın özelliğini belirten sözcükler yazalım.
a. …………………….. yemek

h. …………………….. dağ

ö. …………………….. perde

b. …………………….. masa

ı. …………………….. oyuncak

p. …………………….. maşa

c. …………………….. bıçak

i. …………………….. insan

r. …………………….. bulut

ç. …………………….. elma

j. …………………….. şiir

s. …………………….. oda

d. …………………….. ayak

k. ………………….... yastık

ş. …………………….. Güneş

e. …………………….. çilek

l. …………………….. burun

t. …………………….. tarla

f. …………………….. pencere

m. ………………….. mikrop

u. …………………….. güvercin

g. …………………….. soru

n. ……………..…….. peynir

ü. …………………….. bisiklet

ğ. …………………….. koltuk

o. …………………….. limon

v. …………………….. kahvaltı

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

Sıfatlar (önadlar) varlıkların biçimini, sayısını, rengini, durumunu, sırasını, yerini
belirtir. Sıfatı bulmak için varlıklara “Nasıl?, Hangi?, Kaç?, Kaçıncı?” sorularını sorarız.

1- Aşağıdaki varlıklara sorulan soruya göre ön ad yazalım.
nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

kaç?

kaçıncı?

hangi?

hangi?

Mavi
Güzel
Büyük

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki varlıklara sorulan soruya göre ön ad yazalım.
nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

nasıl?

kaç?

kaçıncı?

hangi?

hangi?

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Cümlelerdeki ön adların altını çizelim. Varlığın hangi özelliğini belirttiğini yazalım.
biçimini, sayısını, rengini, durumunu, sırasını, yerini
1 . Salondaki kırık masayı buraya getirelim.

(…......durumunu….....)

2. Mezuniyet töreni için mavi elbisemi giyeceğim.

(……….……………..…..)

3. Gittiğimiz deniz kenarından yuvarlak taş topladık.

(……….……………..…..)

4. Şuradaki evde teyzemler oturuyor.

(……….……………..…..)

5. Tiyatro gösterisini beşinci koltuktan izleyeceğiz.

(……….……………..…..)

6. Bana oradan uzun tornavidayı uzatır mısın?

(……….……………..…..)

7. Simitçiden beş simit alıp eve götürdüm.

(……….……………..…..)

8. Hasta kediyi tedavisi için veterinere götürdük.

(……….……………..…..)

9. Sağ baştan beşinci evde oturuyoruz.

(……….……………..…..)

10. Babamın siyah araba seçmesi benim fikrimdi.

(……….……………..…..)

1 1 . Odadaki gülen çocuk benim kardeşim oluyor.

(……….……………..…..)

12. Turnuvayı şuradaki amca kazandı.

(……….……………..…..)

13. Kirlettiğin kareli gömleğini yarın yıkayacağım.

(……….……………..…..)

14. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.

(……….……………..…..)

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Cümlelerdeki ön adların altını çizelim. Varlığın hangi özelliğini belirttiğini yazalım.
biçimini, sayısını, rengini, durumunu, sırasını, yerini
1 . Sarı topum bahçede oynarken kayboldu.

(……….……………..…..)

2. Mutfağımıza dikdörtgen bir masa aldık.

(……….……………..…..)

3. Annem yeşil çorabımı giymemi istedi.

(……….……………..…..)

4. Bakkaldan beş tane ekmek alıp geldim.

(……….……………..…..)

5. Şuradaki peçeteyi verir misin?

(……….……………..…..)

6. Altıncı kattaki komşu bize kek göndermiş.

(……….……………..…..)

7. Bugün saçıma beyaz tokamı takacağım.

(……….……………..…..)

8. Ben solmuş tişört giymek istemiyorum.

(……….……………..…..)

9. Ben dedemin ikinci torunuyum.

(……….……………..…..)

10. Köyde yemeğimizi tahta kaşıkla yiyoruz.

(……….……………..…..)

1 1 . Yan sınıftaki çocuk kalemimi aldı.

(……….……………..…..)

12. Pastaneden yaş pasta almamız gerekiyor.

(……….……………..…..)

13. Efe’nin kardeşi ikinci yaş gününü kutlayacak.

(……….……………..…..)

14. Oradaki kitap kime ait?

(……….……………..…..)

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

Adıl (Zamir) : Ad olmadığı halde adın yerine geçen sözcüklerdir.
Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar
sözcükleri adın yerine kullanılan sözcüklerdir.

1- Cümledeki adın yerine geçen sözcüğü bulup kutuya yazalım.
1 . Onlar da yemeğe gelmek istediler.
2. Ben de kaleci olmak istiyorum.
3. Mert seni görse kesin kıskanır.
4. Dayım, “Elmaları siz toplamışsınız.” dedi.
5. Çöpleri şunlar karıştırmış.
6. Bunları rafa dizmeni bekliyorlar.
7. Onlar gelsin de eşyaları hemen taşıyalım.
8. Kerim yapamadı ama ben yaptım.
9. Kalemi senin aldığını anneme söyleyeceğim.
10. Bugün evi ben temizleyeceğim.
1 1 . Siz Ali dedenin bahçesinde top mu oynadınız?
12. Fasulyeyi Metin yedi, çorbayı da biz içeceğiz.
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Cümledeki adın yerine geçen sözcüğü bulup kutuya yazalım.
1 . Ben havuza gitmesem olmaz mı?
2. Bu güneş kremi sizin galiba.
3. Onlar da aynı şeyi düşünmüşler.
4. Bu düğünde biz erkek tarafıyız.
5. Sen duvarları boyamaya başla.
6. Alın şunları bir güzel yıkayın.
7. Bu, geçen sene çok utangaçtı.
8. O da Ahmet gibi yalnızmış.
9. Kütüphaneye onlar da gelecekmiş.
10. Ödevi Kerem de yapmamış ben de yapmadım.
1 1 . Çekin şunları ayak altından.
12. Bahçeye anneannem çıktı, biz balkondan baktık.
13. Bunlar bana babaannemden kalan eşyalar.
1 4 . Sıra size de mi gelmedi?
15. O çok vefasız çıktı.
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Altı çizili sözcüklerin yerine adıl yazıp cümleyi tekrar yazalım.
1 . Bisikleti en kısa zamanda Metin’e teslim etmem gerekiyor.

2. Manavdan erik, domates ve mantar aldık.

3. Kuzenlerim ve ben yarın sinemaya gideceğiz.

4. Şişedeki suyu bahçede çalışan dedeme götürüp geleceğim.

3- Aşağıdaki adın yerine geçen sözcükleri cümle içinde kullanalım.
onlar
biz
şu
ben
o
sen
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Altı çizili sözcüklerin yerine adıl yazıp cümleyi tekrar yazalım.
1 . Kardeşim ve ben okul servisini kaçırdık.

2. Masadaki saati yerine koyar mısın?

3. Çantama kalemliğimi, kitaplarımı ve defterlerimi koydum.

4. Aslana ormanların kralı denir.

3- Aşağıdaki adın yerine geçen sözcükleri cümle içinde kullanalım.
ben
sen
o
biz
siz
onlar
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

Fiiller : Varlığın yaptığı iş, oluş ve hareketi bildiren sözcüklerdir.
Bu sözcükler cümleye anlam katarlar.
Bu sözcüklerin sonuna “-mek, -mak” ekleri getirilebilir.
gitmek, çizmek, koşmak, atmak, sevmek, uçmak, dizmek

1- Görseldeki eylem bildiren kelimeyi bulup cümle içinde kullanalım.

1

5

2

3

6

7

4

8

1- Geziye gidilecek olan otobüse yetişmek için koştum.
2345678MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Görseldeki eylem bildiren kelimeyi bulup cümle içinde kullanalım.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

12345678910MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki cümleleri eylem bildiren kelimelerle tamamlayalım.
1

Gofretin paketini yere …………….…..

8

Ablam kırmızı toka ……………………....

2

Kazdığı kuyuya …….……….…...….…..

9

Kuruyemişleri kim ………………..……....?

3

Babam yemek ………………..…….…....

10

Kasaptan iki kilo et ……………....…......

4

Dün gece rüya ……………..…….....…..

11

Gülmekten çenem …………………….....

5

Derse yine geç ……………………...…...

12

Şortum çiviye takılıp ……………….…….

6

Bakkaldan elma şekeri …………….…..

13

Türkçe dersini ………………………….…..

7

Her gece dişlerimi …………..….…..…..

14

Pencereyi bir türlü ……………………....

3- Aşağıdaki sözcükleri eylem bildiren kelimelerle tamamlayalım.

Araba

yırttık

Fidan

Kağıdı

çizdim

MaviÖnlükYayınları
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Sehpayı

Patates

buruşturdu
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki cümleleri eylem bildiren kelimelerle tamamlayalım.
1

Gözlüğünü arabada ……………….…..

8

Dolabımı kırmızıya ……………………....

2

Islak yerde ayağı …….……………..…..

9

Onu pencereden ………………….……..

3

Annem bulaşık ……………………...…....

10

Abimle çizgi film ………………….…......

4

Bahçede top ……………………….....…..

11

Durakta otobüs ………………….…….....

5

Bir bardak su …………………….……....

12

Dün gece dedemlerde …………………

6

Ağaçtan elma ……………………….…..

13

Kadife koltuğa …………………….….…..

7

Saksıya çiçek ………….………………....

14

Saçıma toka ………………………..…......

Vazoyu

Odada
Okula
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Ödevimi

Kitabı
Bisiklet

3- Aşağıdaki sözcükleri eylem bildiren kelimelerle tamamlayalım.
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3. Sınıf Türkçe

Eylemin aldığı eke bakarak gerçekleştiği zamanı anlayabiliriz.
Geçmiş zaman: Abim eve gelmiş. – Samet köpeği sevdi.
Şimdiki zaman: Metin top oynuyor. – Bebek ağlıyor.
Gelecek zaman: Halamlar bize gelecek – Usta odayı boyayacak.

1- Eylemin hangi zamanda gerçekleştiğini bulup numarasını boyayalım.
1

Geçmiş Zaman

2

Şimdiki Zaman

Servisi kaçırdığım için derse

Bu hafta öğrencilerin

geç kaldım.

notlarını vereceğim.

1

2

3

1

2

3

3

Gelecek Zaman

Ustalar okulu boyuyor.

1

2

3

Yaz geldiğinde hep

Elimden düşen vazo yere

Bu fotoğrafı instagramda

beraber tatile gideceğiz.

çarpıp çatladı.

paylaşacağım.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Gürültü yapmayın doğanın

Çabuk pencereyi aç, kar

Annem kışlıkları dolaba

sesini dinliyorum.

yağıyor.

kaldırmış.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Babalar günü için hediye

Dedemin bayramını

Çoban kuzuları yaylada

almaya gitmiş.

kutlayacağız.

otlatıyor.

1

2
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3

1

2

3

3. Sınıf Türkçe

1- Eylemin hangi zamanda gerçekleştiğini bulup numarasını boyayalım.
1

Geçmiş Zaman

2

Şimdiki Zaman

Cuma günü Fatihlerle

Okula giderken eski

futbol oynayacağız.

arkadaşımla karşılaştım.

1

2

3

1

2

3

3

Gelecek Zaman

Dışarıda yağmur yağıyor.

1

2

3

Teyzemlerle balkonda

Akşam yemeğinden sonra

Televizyondaki yarışma

oturuyoruz.

yürüyüşe gideceğim.

programını izledim.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Dedem bakkaldan bir kutu

Çok güzel bir masal kitabı

Gelirken topumu da

gofret aldı.

okuyorum.

getireceğim.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ben de sizinle birlikte çay

Bilgisayarı tamirciye

Mutfak dolaplarını

içeceğim.

götürdüm.

siliyorum.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Çiçekçiden bir buket

Parkta bulduğum köpeği

Sinemada animasyon filmi

karanfil aldım.

besliyorum.

izleyeceğim.

1

2
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3

1

2

3

3. Sınıf Türkçe

2- Eylemleri verilen kişi ve zamana göre düzenleyip cümle içerisinde kullanalım.
bakmak

sen

şimdiki zaman

Neden uzaklara doğru bakıyorsun?
gitmek

ben

gelecek zaman

içmek

siz

geçmiş zaman

koşmak

biz

şimdiki zaman

atmak

o

gelecek zaman

düşmek

onlar

geçmiş zaman

oturmak

ben

şimdiki zaman
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3. Sınıf Türkçe

2- Eylemleri verilen kişi ve zamana göre düzenleyip cümle içerisinde kullanalım.
izlemek

ben

gelecek zaman

oynamak

o

şimdiki zaman

yemek

sen

geçmiş zaman

atlamak

siz

şimdiki zaman

düşünmek

onlar

geçmiş zaman

konuşmak

biz

gelecek zaman

getirmek

sen

şimdiki zaman
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5 Aşağıdakilerden

Türkiye topraklarının büyük bir bölümü

hangisi doğru

değildir?

Asya Kıtası’nda yer alır ve bu bölgeye
Anadolu ya da Küçük Asya adı verilir.

Özel ad

Avrupa Kıtası’nda yer alan bölüme ise

A) Kaplan

Davul

B) Ankara

Gitar

C) Japonya

Dede

Trakya adı verilir.
Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne
göre cevaplayalım.

6

1

Metne göre ülkemizin büyük kısmı
nerede bulunuyormuş?
A) Trakya

3

Yukarıdaki cümlede altı çizili
kelimelerden hangisi özel ad değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin
Asya Kıtası’nda bulunan kısmına verilen isimlerden biri değildir?

A) Hakan’ın B) Samsun’dan C) halası

7

A) Avrupa B) Anadolu C) Küçük Asya

Hafta sonu, okulun izci
takımıyla birlikte ormana kamp
yapmaya gideceğiz.

3

Metinde kaç tane özel ad (isim)
bulunmaktadır?
B)

5

C)

6

Yukarıdaki cümlede geçen kelimelerden
hangisi bir topluluk adı değildir?

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
özel isim yoktur?
A) Boncuk masmavi bir muhabbet kuşu.

A) Orman

B) Kardeşim ilkokula bu sene başlayacak.
C) Ahmet dayım köyden gelemeyecek.
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halası gelecekmiş.

B) Asya Kıtası

2

4

Hakan’ın Samsun’dan amcası ve

1

C) Avrupa Kıtası

A)

Cins ad
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B) Takım

C) İzci

3. Sınıf Türkçe

8

kelebek

ıspanak

havlular

çocuklar

11 Hangi

çocuk, içerisinde soyut
kelime olan bir cümle kurmamıştır?
Saygı benim için çok

A)

önemli bir kavramdır.

yolcu

ordu

Yukarıdaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

Annem okulda yemem

B)

A) Bir tane topluluk ismi vardır.

için poğaça yapmış.
Dün gece çok korkunç

C)

B) Üç tane çoğul isim vardır.

bir rüya gördüm.

C) İki tane tekil isim vardır.

9

Aşağıdakilerden hangisi birden 12 Aşağıdakilerden hangisi soyut bir
fazla varlığı anlatmaktadır?
isimdir?
A)

öğretmen

C)

B)

A)

güller

B)

kapı

C)

mücevher

sınıf

neşe

13

10

Yanıma sarı yağmurluğumu,

Sevgi – Havlu - Orman

pembe çizmelerimi ve
şemsiyemi aldım.

Yukarıdaki kelimelerin türleri sırasıyla
hangisinde doğru verilmiştir?

Yukarıdaki cümlede hangisinin özelliği
verilmemiştir?

A) Soyut – Somut - Topluluk
B) Somut – Soyut - Topluluk

A)

C) Topluluk - Soyut - Somut
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B)

C)

3. Sınıf Türkçe

14

Yeşil elbise sana çok yakışmış.

18 Hangi

cümlede eylem bildiren
kelime sonda yer almamaktadır?
A) Ceketimi sandalyenin üzerinde

Oradaki parayı deri cüzdana koy.
Yanımıza taze simitlerden aldık.

unuttum.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden
fazla önad kullanılmıştır?
A)

15

B)

B)

Gömleğimi

ütüleyeceğim

dışarı

çıkmadan önce.

C)

C) Bu derginin son sayısını merakla
bekliyorum.

Onunla en son geçen hafta konuştuk.

19

Yukarıdaki cümlede varlık adı yerine
kullanılan kelime hangisidir?
A) geçen

B) son

Sokakta beraber top oynayalım.

Yukarıdaki cümlede hangi
eylem bildirmektedir?

C) onunla

A) oynayalım

B) sokakta

kelime

C) top

16 Aşağıdaki

cümlelerin hangisinde
20 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
ismin yerini tutan bir kelime yoktur?
şimdiki zaman eylemi kullanılmıştır?
A) Ayşe de gelecek mi?
A) Akşama kuru fasulye yiyeceğiz.
B) Ödevi onunla beraber yapacağız.
B) Odamda yeni kitabımı okuyorum.
C) Biz de düğüne otobüsle gideceğiz.
C) Dolaptan buz gibi bir su aldım.

17

21 Çocuklardan hangisi geçmiş zaman

bunu-okuyacakmış-Fatma’da-yarın

cümlesi kullanmıştır?
A)

Yukarıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturursak, baştan
kaçıncı kelime ismin yerine kullanılmış
olur?
A) 1
B) 2
C) 3
MaviÖnlükYayınları
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Havuzda simitsiz yüzeceğim.
Çantamı hazırlıyorum.
Odanın kapısını kapattım.

3. Sınıf Türkçe

Neler öğreneceğiz
Arkadaşlar bu bölümde;
Nokta ve noktanın kullanım alanlarını,
Virgül ve virgülün kullanım alanlarını,
Soru işareti, ünlem ve kullanım alanlarını,
Kesme işareti, kısa çizgi, uzun çizgi ve kullanım alanlarını,
Büyük harflerin kullanıldığı yerleri,
Ay, gün, tarih ve sayıların yazılışını,
“ -mi ” ekinin yazılışını,
“ -de” ve “ -ki” ekinin yazılışını

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

Kim istemez ki dünyaca ünlü bir bilim adamı olmayı?
Yeni şeyler keşfedip insanlığın hizmetine sunmayı. İşte
Eren’de de bir bilim adamında olması gereken tüm
özellikler vardı. En önemlisi meraklıydı. Yeni şeyler
öğrenmeyi

ve

araştırmayı

çok seviyordu.

En

basit

konularda bile analizler yapıyordu. Ya da basit bir
matematik

sorusunu

akla

ilk

gelen

yolla

çözmek

istemiyordu. O daha farklı çözüm yolları bulmaya çalışıyordu. Herkes gibi düşünmüyordu. Kendini gerçek bir bilim adamı gibi hissetmek istiyordu.
Bunun için odasını adeta bir araştırma merkezine çevirmişti. Dokuzuncu yaş gününde hediye
olarak ailesinden bir mikroskop istemişti. Öğretmen olan annesinin beyaz önlüğünü de
terzide onun üzerine göre yaptırmışlardı. Artık görüntü olarak bilim adamına daha çok
benziyordu. Gününün büyük kısmını odasında okuyarak ve araştırarak geçiren Eren, zaman
zaman da deneyler yapıyordu. İnternetten izlediği ya da dergilerde gördüğü deneyleri
deniyordu. Bunların tehlikeli olmamasına ve yaşına uygun olmasına dikkat ediyordu.
Anne ve babası Eren’in çalışmalarını kontrol ediyordu. Kuralları vardı. Mesela hiçbir
şekilde bir şeylerin tadına bakmayacaktı. Ya da kimyasal şeylerle deney yapmayı
denemeyecekti. Sıvı şeyleri birbirine karıştırmayı çok seviyordu. Yoğunlukları farklı
maddeleri birbirine katıyordu. Suyun üzerine biraz yağ ekliyordu, içine çeşitli baharatlar
katıyordu. Hangisi batıyor, hangisi yüzeyde kalıyor bunları bir deftere not ediyordu. Kimi
zaman bahçede biriken yağmur suyundan küçük bir kaba alıyor, bunu mikroskop camına
damlatarak gözlem yapıyordu. Gördüklerini isimlendiremiyordu henüz ama bir gün o da
olacaktı. Çünkü Eren çalışmayı ve araştırmayı çok seviyordu. Gelecekte tüm insanlığa
faydalı buluşlar yapacaktı. Bu Eren’in hayatta en çok istediği şeydi.
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Emir BERA

3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Eren’de, bir bilim adamında olması gereken hangi özellikler varmış?

2. Eren, kendini gerçek bir bilim adamı gibi hissetmek için neler yapmış?
3. Eren, zamanının büyük kısmını nerede ve nasıl geçiriyormuş?
4. Anne ve babası Eren’in yaptığı ufak deneylerle ilgili nasıl kurallar belirlemişler?
5. Eren incelemek için ne tür deney ve araştırmalar yapıyormuş?

2- Sen de bir bilim insanı olsaydın hangi alanda ne tür bir buluş yapmak
isterdin? Kısaca açıklar mısın?

MaviÖnlükYayınları

51

3. Sınıf Türkçe

1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kardeşim top oynuyor.
2-Bazı kısaltmaların sonuna konur. Dr. - Öğr. - vb. – Apt.
3-Sıra bildirmek için sayıların sonuna konur. 2. (ikinci) - 5. (beşinci)
4-Tarihlerin yazılışında kullanılır. Abim 18.12.2021 günü askerden dönecek.
5-Saat ve dakikanın arasına konur. Tren 14.23’te gelecek.

1- Yukarıdaki maddeleri inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde, noktanın kullanım
alanlarını madde numarasına göre işaretleyelim.
CÜMLELER

1

Arkadaşım bilgi yarışmasında 3. oldu.

x

2

3

4

5

x

Barış Manço konseri saat 19.30’da başlayacak.
Çiğdem, Gül Apt. yakınlarında oturuyor.
Son zamanlarda daha fazla mutlu oluyorum.
Bileti 23.01.2022 tarihine aldık.
Prof. Koray Ekin yarın okulumuza gelecek mi?
Yaz aylarında sıcaklar hepimizi çok bunaltıyor.
Yarın saat 10.50’de Dr. Ece hanıma randevumuz var.
Abim 10.09.2021 tarihinde 2.’lik ödülünü alacak.
Öğretmenimiz pazartesi günü okula gelemeyecekmiş.
Eyvah, yarışı 4. sırada tamamlayacak!
Atatürk 10.11.1938 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
Bu eser 15. yy’da Anadolu’da yapılmış.
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3. Sınıf Türkçe

1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kardeşim top oynuyor.
2-Bazı kısaltmaların sonuna konur. Dr. - Öğr. - vb. – Apt.
3-Sıra bildirmek için sayıların sonuna konur. 2. (ikinci) - 5. (beşinci)
4-Tarihlerin yazılışında kullanılır. Abim 18.12.2021 günü askerden dönecek.
5-Saat ve dakikanın arasına konur. Tren 14.23’te gelecek.

1- Yukarıdaki maddeleri inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde noktanın kullanım
alanlarını madde numarasına göre işaretleyelim.
CÜMLELER

1

2

3

4

5

Kral Şakir filmi akşam 20.00’de başlayacak.
Sokaktaki satıcıya pencereden seslendim.
Yeğenimi Dr. Fatih Yeşil’e götürecekler.
15.30’da başlayan turnuvada 3. oldum.
Karne töreni saat 05.10.2021 tarihinde olacakmış.
Tatilde arkadaşlarımı özlüyorum.
Konser 12.11.2021 tarihinde saat 19.00’da olacak.
Ev adresimiz Gül Cad. Yasemin Sok. No: 2’ dir.
Onlar yan binada 4. katta oturuyorlar.
Tabelada Doç. Dr. Hayri Anlamaz yazıyor.
Asansörle 10. kata mı çıkacaktık?
Virüs ülkemizde ilk olarak 11.03.2020 tarihinde görüldü.
Çiçeklerin hepsi yapraklarını dökmüş.
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2- Cümlelerde uygun yerlere eksik noktaları yerleştirelim.
1 . Önümüzdeki

yıl 4 sınıfa geçmiş olacağım

2.

Yarın ing ve mat dersimiz varmış

3.

23 04 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır

4.

Babam, cumartesi günü iş yerine beraber gideceğimizi söyledi

5.

Dayımın davasına Av Naim Seyhan bakacakmış

6.

Arinna Apt 2 katta oturuyoruz

3- Aşağıya noktanın farklı amaçlarla kullanıldığı dört cümle yazalım.
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2- Cümlelerde uygun yerlere eksik noktaları yerleştirelim.
1 . Dersimiz bugün

saat 16 00’da bitecek

2.

Babamlar bu apartmanın 8 katında oturuyor

3.

Ben 17 02 2012 Pazartesi günü saat 10 00’da doğmuşum

4.

Kaybettiğim kalemimi yatağın altında buldum

5.

Halam Dr Gülay Gül’den saat 12 00‘ye randevu almış

6.

Öğretmen sınavda 13 olduğumu söyledi

3- Aşağıya noktanın farklı amaçlarla kullanıldığı dört cümle yazalım.
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1- Peş peşe sıralanmış eş görevli sözcüklerin arasına konur.
Pazardan elma, armut, portakal aldım.
2-Sıralı cümlelerin arasına konur. Okula gittim, sınıfa girdim.
3-Seslenme ve hitap sözcüklerinden sonra konur. Sevgili arkadaşım,
4-İşi yapanı belirtmek için konur. Hülya, senin için elinden geleni yaptı.
5-Anlam karışıklığını gidermek için konur. Yaşlı, kadınla konuşuyordu.

1- Yukarıdaki maddeleri inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanım
alanlarını madde numarasına göre işaretleyelim.
CÜMLELER

1

2

3

4

5

Ayşe, çiçekleri sulamak için izin istedi.
Yarın akşam teyzem, halam, kuzenim ve abim gelecek.
Sevgili teyzeciğim, bu mektubu sana yazıyorum.
Yaşlı, ağaca yaslandı.
Filiz, çok fazla iş yapıyor, bir türlü yorulmuyor.
Çocuklar top oynuyor, bol bol eğleniyorlardı.
Pikniğe Mustafa, Ece, Samet, Pelin ve Tevfik gelecek.
Okuyup adam ol baban gibi, haylaz olma.
Doktor, yanına gelen hastanın önce nabzını dinledi.
Beni tüm kalbiyle seviyor, benim için her şeyi yapıyor.
Hey, sakın o harabe binaya girmeyin!
İstediğim kitabı dolaptan aldı, bana uzattı.
İtfaiyeci, amcaya teşekkür etmek için geldi.
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3. Sınıf Türkçe

1- Peş peşe sıralanmış eş görevli sözcüklerin arasına konur.
Pazardan elma, armut, portakal aldım.
2-Sıralı cümlelerin arasına konur. Okula gittim, sınıfa girdim.
3-Seslenme ve hitap sözcüklerinden sonra konur. Sevgili arkadaşım,
4-İşi yapanı belirtmek için konur. Hülya, senin için elinden geleni yaptı.
5-Anlam karışıklığını gidermek için konur. Yaşlı, kadınla konuşuyordu.

1- Yukarıdaki maddeleri inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanım
alanlarını madde numarasına göre işaretleyelim.
CÜMLELER

1

2

3

4

5

Sevgili dayıcığım, umarım iyisindir.
Çantama kalemlik, resim defteri ve boyalarımı koydum.
Sayın Müdürüm, satranç turnuvasına katılmak istiyorum.
Hırsız, kadını kovalamaya başladı.
Bahçede ağaç diktik, çay içtik.
Dolapta sadece patlıcan, domates, biber varmış.
Yazar, kitabında bol bol anıya yer vermiş.
Genç, çocuğun düştüğünü görünce hemen koştu.
Gamze çalışan, söz dinleyen, akıllı bir kızdır.
Beni anlamıyor, kimseyi dinlemiyordu.
Uzun boylu olan, kadına yolu tarif etti.
Değerli ablacığım, beni affetmeni istiyorum.
Ali, Kemal ve Murtaza gitti, Suat geldi.
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2- Cümlelerde uygun yerlere eksik virgülleri yerleştirelim.
1 . Parkta

beyaz kırmızı siyah ve mavi renkte arabalar vardı.

2.

Babacığım ne olur bu seferlik gitmeyelim.

3.

Bazıları müzik dinlemekten bazıları resim yapmaktan hoşlanır.

4.

Cebimden para anahtar düğme ve telefon çıktı.

5.

Yaralı doktorun yüzüne bakıyordu.

6.

Tahir gözlüklerini çıkardığı zaman hiçbir şeyi göremiyor.

3- Aşağıya virgülün farklı yerlerde kullanıldığı dört tane cümle yazalım.
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2- Cümlelerde uygun yerlere eksik virgülleri yerleştirelim.
1.

Bana geldi istediğini söyledi.

2.

Güzel kızım hayat boyu mutlu olmanı diliyorum.

3.

Bugün matematik müzik beden eğitimi dersleri varmış.

4.

Genç adamın kaybolan parasını buldu.

5.

İhtiyar anneme bir elma uzattı.

6.

Jale elinde tuttuğu poşeti bir anda düşürdü.

3- Aşağıya virgülün farklı yerlerde kullanıldığı dört tane cümle yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

Soru işareti: Soru bildiren cümlelerin sonuna konulur.
Ünlem işareti: Korku, sevinç, öfke, heyecan gibi duygu bildiren cümlelerin sonuna
konulur.

1- Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini koyalım.
1 . En son hangi kitabı okudun
2. Aslanlarım benim, hay çok yaşayasınız siz
3. Hey, burada top oynamak yasaktır
4. Yarın yüzmek için havuza gidecek miyiz
5. Dur, o köprü çok sağlam değil
6. Teneffüste benimle oyun oynamak ister misin
7. İmdat, koltuğun altında fare var
8. Vay, sen ne kadar çok şey biliyormuşsun
9. Baban gelirken kaç tane simit almış
10. Sen hiç domates yedin mi
11. Havuz dediğin işte böyle olur
12. Saat kaçta buluşmamız gerekiyor
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini koyalım.
1 . Yeni menekşelerimi beğendin mi
2. Ah, nasıl yaptım ben bu hatayı
3. Bu şiiri kütüphanedeki bir kitapta mı buldun
4. Tüh, sokak lambaları patlamış
5. Olamaz, fırtına bu tarafa doğru geliyor
6. Okul bahçesinin duvarı ne hale gelmiş gördünüz mü
7. Bu ceviz bahçesinin sahibi Necati amcam mı
8. Of, bugün hava ne kadar sıcak
9. Akşam yemeğini lokantada yiyelim mi
10. Öğretmenin neden sana benden bahsetti
11. Aman, oralar yeni silindi dikkatli yürü
12. Gökkuşağında kaç tane renk olduğunu biliyor musun
13. Partide patlamayan kaç balon kaldı
14. Haydi be, sohbete dalmışız sabah olmuş
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıya altı tane soru cümlesi yazalım.

3- Aşağıya beş tane ünlem cümlesi yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıya altı tane soru cümlesi yazalım.

3- Aşağıya beş tane ünlem cümlesi yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

Kesme işareti: Özel adlara, sayılara ve kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

Murat’a – 23.15’te – TBMM’nin
Kısa çizgi: Kelimeleri hecelerine ayırırken kullanılır. Te-le-viz-yon
Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken kullanılır.
Uzun çizgi (Konuşma çizgisi): Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.

1- Aşağıdaki sözcüklerde uygun yerlere kesme işareti koyalım.
Atatürkü

Ankaraya

16da

2021de

kgdan

TVyi

TDKyi

2.nin

Halilin

TRTnin

Türkçeye

12.30da

Atatürk’ü

2- Metindeki sarı kutucukların içerisine uygun noktalama işaretlerini yerleştirelim.
Kerim

babası ile birlikte saat 09.30 da evlerinin yakınındaki bağa doğru yürüyordu.

Kerim in aklına bir soru geldi:
Babacığım, bitkiler insanlar gibi hareket edemiyor. Bir yerden başka bir yere gidemiyor
Onların canı sıkılmaz mı
Babası hiç böyle bir soru beklemiyordu. Biraz düşündükten, sonra Kerim’e cevap verdi:
- Canım oğlum

bitkilerin kökleri vardır. Bitkiler kökleri ile toprağa bağlı olmak zorun

dadır. Su ve mineralleri kökleri ile topraktan alırlar. Toprakla olan bağlarını koparırlarsa
yaşayamazlar.
Kerim babasının söylediklerini dinledi ama babasının anlattıkları sorusunun cevabı de
ğildi. Babasına:
Babacığım ben sana “Canları sıkılır mı?” diye sordum. Sen bana başka şeyler anlattın.
Babası:
Haklısın Kerimciğim

kusura bakma. Canlarının sıkılıp sıkılmadığını ben de bilmiyorum.

İstersen bağa gittiğimizde şarkı söyleyip onları eğlendirebilirsin.
Bu fikir Kerim in hoşuna gitmişti. Ağaçlar çok eğlenecekti
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki sözcüklerde uygun yerlere kesme işareti koyalım.
MEBin

2012de

Murata

Semadan

TBMMnin

Cenkin

Ankaradan

Elazığa

06.00da

KKTCnin

5inci

Sivasa

2- Metindeki sarı kutucukların içerisine uygun noktalama işaretlerini yerleştirelim.
Öğretmeni Beril e 23 Nisan da ezbere okuması için bir şiir verdi

Beril

yakında kutlanacak olan çocuk bayramı için şiir ezberlemeye çalışıyordu
var ki bir türlü ezberleyemiyordu

Ne

Bir gün öğretmenine:

Öğretmenim ben bu şiir ezberleyemeyeceğim

Başkası okusa olmaz mı

dedi. Öğretmeni ise ona güveniyordu
Hayır tatlım
sun

bu şiiri senden almayacağım

Çünkü sen azimli bir çocuk

Eminim en kısa zamanda başaracaksın, dedi.

Öğretmeninin ve arkadaşlarının Beril e inanması onun da hoşuna gitmişti
Artık daha da hırslıydı
gün geldi

Akşamları daha fazla çalışıyordu

Beril 23 Nisan sabahı heyecanla giyindi

ona geldiğinde ise elleri titriyordu

Çıktı

Nihayet beklenen

törene gitti

Şiir sırası

şiirini eksiksiz bir şekilde okudu

Herkes çok beğendi
Yaşa
Harika

Sesleri arasında mutlulukla ve gururla yerine geçti
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işareti hatalarını bulup yuvarlak içine
alalım. Neden hata yapılmış olduğunu altına kısaca açıklayalım.
1 . Fotoğrafta göründüğünden daha zayıf çıkmışsın?
Neden?
2. Kardeşim Merve,nin bilgisayarımı bozması iyi olmadı.
Neden?
3. Ooo, yeni aldığın telefon kılıfına bayıldım.
Neden?
4. Bu resimde sarı – kırmızı – pembe ve siyah renkleri kullanmışsın.
Neden?
5. Muhittin amca’nın arabasını kullanmak için izin aldın mı?
Neden?
6. Müdürün söylediği sözler kulağına küpe oldu mu.
Neden?
7. Sevgili ablacığım! Seni ne kadar çok özlediğimi anlatamam.
Neden?
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işareti hatalarını bulup yuvarlak içine
alalım. Neden hata yapılmış olduğunu altına kısaca açıklayalım.
1 . Yeter, gürültü yapmayın artık?
Neden?
2. Yeni aldığın kıyafet üzerine oldu mu!
Neden?
3. Utku, nun hiç ders çalışmaması beni üzüyor.
Neden?
4. Resim öğretmeni boya. fırça. defter istemiş.
Neden?
5. Dün izlediğimiz film 1956-da çekilmiş.
Neden?
6. Televizyonu kim açık bıraktı biliyor musun.
Neden?
7. Toplantı 15!10!2022 tarihine ertelenmiş.
Neden?

MaviÖnlükYayınları

67

3. Sınıf Türkçe

2- Cümlelerdeki eksik noktalama işaretlerini ekleyerek yeniden yazalım.
1 . Film 25 04 2022 tarihinde saat 19 00da başlayacak

2. Suata mektup yollamak için PTTnin yolunu tuttu

3. Aaaa Yoksa siz birbirinize küstünüz mü

4. Yemekte çorba pilav ve kuru fasulye varmış

5. Çorumdan ne zaman geldiniz

6. Murat bilgi yarışmasında 4 olmuş

7. Yemeğimi yedim sofrayı topladım

8. Buzdolabı sözcüğü “buz do la bı” şeklinde mi hecelenir
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3. Sınıf Türkçe

2- Cümlelerdeki eksik noktalama işaretlerini ekleyerek yeniden yazalım.
1 . Burçakın gözlükleri burada kalmış

2. TRTnin konserine Fundanın annesi de geldi

3. Olamaz berber saçlarımı mahvetti

4. Dişlerimi günde en az üç kez fırçalıyorum

5. Kuşum Boncukun kafesini beğendiniz mi

6. Yüzmek için bir çift kolluğa ihtiyacım var

7. Eyvah yarışmada 1 inciliği kaçırdım

8. Edirneden Karsa kaç saatte gittiniz
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3. Sınıf Türkçe

Ezgi ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi. Hem
ailesini

hem

de

öğretmenlerini

üzmeyen,

sorumluluklarını bilen bir kız. Her gün okuldan
gelir gelmez önce kıyafetlerini değiştirir. Okul
formasını güzelce dolabına asar. Ev giysilerini
giyer. Banyoya koşar. Elini yüzünü bir güzel
yıkar. Sonra biraz dinlenir. Karnı açsa, annesinin yaptığı nefis yemeklerden yer. Ayrıca hiç
yemek seçmez. Yani annesi pırasa pişirmişse, asla ‘’Ben onu yemem.’’ demez. Seve seve
iştahla yer yemeklerini. Aynı zamanda uyumlu ve problem çözücü bir çocuktur. Mesela
geçen hafta öğretmeni, seçtiği bir kitabı akşam okumalarını istedi. Ertesi gün çocuklara
kitapla ilgili sorular soracaktı. Akşam bir heves kitabını eline aldı. Okumaya başladı. Okurken öğretmeninin harika bir kitap seçtiğini düşündü. Çünkü o kadar maceralı bir konusu
vardı ki Ezgi kitabı elinden bırakamıyordu. Nasıl bitecek diye merakla ve hızla okuyordu.
Bu esnada hiç istemediği bir şey oldu. Elektrikler kesilmişti. Hemen koşarak cama gitti. “Tüm
binaların elektriği kesik mi?” diye bakacaktı. Tüm evler karanlığa gömülmüştü. Yalnızca
güneş enerjili sokak lambaları yanıyordu. Ezgi bir süre elektriğin gelmesini bekledi. O sırada
annesi karanlıkta bir yerlere çarpa çarpa mum arıyordu. “Hay Allah, evde hiç mum
kalmamış!” dedi. Yapacak bir şey yoktu. Tüm aile salona toplanmış sessiz sedasız
oturuyorlardı. Ezgi sessizliği bozdu. Ailesine okuduğu kitabı anlatmaya başladı. Anne babası
Ezgi’yi heyecanla dinliyorlardı fakat elektrik kesilince kitap yarım kalmıştı. Şimdi yalnız Ezgi
değil ailesi de kitabın sonunu merak etmeye başlamıştı. Babasının aklına bir şey geldi. “Hadi
bahçeye çıkalım. Orası evimizden daha aydınlık. Hem sokak lambaları hem yıldızlar ışıl ışıl
baksanıza.” dedi. Ezgi elinde kitabı sevinçle bahçeye koştu. Bir lambanın dibine oturdu. Bu
sefer kitabını sesli okuyordu. Bu ılık yaz akşamında sokak lambasının altında anne babasına
kitap okumak öyle güzeldi ki. Ezgi içinden “İyi ki elektrikler kesilmiş.” dedi.
Ayşegül ÇELEBİ
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Ezgi, genel özellikleri ile nasıl bir çocuk ve öğrenciymiş?
2. Ezgi okuduğu kitabı neden elinden bırakamıyormuş?
3. Ezgi, merakla kitabını okurken ne olmuş?
4. Elektrikler gelmeyince Ezgi salonda ne yaptı?
5. Ezgi’nin babasının aklına ne gelmiş?
2- Bugüne kadar okuyup hiç unutamadığın kitap hangisi? Bu kitap seni neden etkiledi?

3- Elektriğin olmadığı zamanları düşünelim. Sizce o zamanlarda insanlar akşamları nasıl vakit geçiriyorlardı?
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3. Sınıf Türkçe

Büyük harflerin kullanıldığı yerler

7 Bayram adları
1 Cümlelerin ilk harfi
8 Kitap, dergi, gazete vb. adları
2 Özel isimlerin ilk harfi
9 Başlıkların tüm harfleri
3 Şiirlerin her mısrası
10 Din adları, dil adları, millet adları
4 Gezegen ve yıldız adları
11 Belirli tarihlerin adları
5 Kurum ve kuruluş isimleri
6 Yer adları ( Kıta, ülke, şehir, ilçe, köy, dağ, deniz vb)

1- Tablodaki numaralandırmayı dikkate alarak aşağıdaki sayıların karşısına
örnek cümle veya kelimeler yazalım.
1

Her gün aynı şeyleri yapmaktan bıkkınlık geldi.

2
4
5
6
7
8
9
10
11
MaviÖnlükYayınları

72

3. Sınıf Türkçe

Büyük harflerin kullanıldığı yerler

7 Bayram adları
1 Cümlelerin ilk harfi
8 Kitap, dergi, gazete vb. adları
2 Özel isimlerin ilk harfi
9 Başlıkların tüm harfleri
3 Şiirlerin her mısrası
10 Din adları, dil adları, millet adları
4 Gezegen ve yıldız adları
11 Belirli tarihlerin adları
5 Kurum ve kuruluş isimleri
6 Yer adları ( Kıta, ülke, şehir, ilçe, köy, dağ, deniz vb)

1- Tablodaki numaralandırmayı dikkate alarak aşağıdaki sayıların karşısına
örnek cümle veya kelimeler yazalım.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
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3. Sınıf Türkçe

2- Metni büyük harfleri doğru kullanarak sayfanın altına tekrar yazalım.
meraklı mert
adım mert, uzaya çok meraklı bir çocuğum. dedem kurban bayramında bana bilim çocuk
dergisi almıştı. dergiye bakarak tüm gezegen isimlerini ezberlemiştim. en çok plüton dikkatimi
çekmişti. plüton 26 ağustos 2006 tarihinde gezegenlikten çıkarılmış. gezegenlikten çıkarılması
uluslararası astronomi birliğinin gezegen olma koşullarını açıklamasından sonra olmuş. bu
birliğin merkezi avrupa kıtasında bulunan fransanın paris şehrindeymiş. paris nüfusunun büyük
kısmı fransızca yanında ingilizce de biliyormuş.

………………………………………………………………
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3. Sınıf Türkçe

2- Metni büyük harfleri doğru kullanarak sayfanın altına tekrar yazalım.
yeni şehir
halenin babası doktordu. daha önce birçok şehirde görev yapmıştı. bingöl, ankara,
zonguldak, mersin… şimdi de tayini istanbula, bayrampaşa devlet hastanesine çıkmıştı. hale çok
heyecanlıydı. çünkü istanbulda gezecek görecek çok yer vardı. topkapı sarayı, kız kulesi,
yerebatan sarnıcı, oyuncak müzesi ve daha nicesi. bir de istanbulda onları bekleyen orhan
dayısı ve minik kuzeni leyla vardı.
hale buradaki arkadaşları ve öğretmeninden ayrılacağı için üzgün olsa da yeni şehirde
yeni anılar biriktirmeye hazırdı.

………………………………………………………………
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3. Sınıf Türkçe

Bilinen tarihi anlatan ay ve gün adları büyük harfle yazılır.
30 Ağustos – 21 Mart Pazar
- Ay ve gün adları belirli tarihi ifade etmiyorsa küçük harfle yazılır.
Annem pazar günleri omlet yapar.
- Tarihler gün, ay, yıl şeklinde sıralanarak yazılır.
21 Mayıs Pazar

TARİHLERİN YAZIMI

-

- Gün, ay, yıl sayılarının arasına nokta veya eğik çizgi konulur.

23.06.2018 – 23/06/2018
- Tarihlerde ay ismi harfle yazılırsa araya noktalama işareti konulmaz.

15 Ekim 2008

1- Aşağıdaki cümlelerdeki ay, gün ve tarih yazım hatalarını bulup altını çizelim.
Neden hata yapılmış olduğunu yukarıdaki tablodan yola çıkarak yazalım.
1 . Yasin abim beni Çarşamba günü yüzme havuzuna götürecek.

2. Bu mektup Ekim 13 Salı günü yazılmış.

3. Fitnat hanımın çocuğu 18.Kasım.1983 tarihinde doğmuş.

4. Beklediğimiz gemi 10 Aralık çarşamba günü gelecek.

5. Okullar 16 08 2023 tarihinde kapanacak.
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki cümlelerdeki ay, gün ve tarih yazım hatalarını bulup altını çizelim.
Neden hata yapılmış olduğunu yan sayfadaki tablodan yola çıkarak yazalım.
1 . Fatma ablamın düğünü 17-Temmuz-2020 tarihinde olmuştu.

2. Dergi aboneliğimiz 01 10 2023 tarihinde bitecek.

3. Gizem önümüzdeki Salı günü burada olacak.

4. Hilal’in doğum günü 21 Mayıs perşembe günüymüş.

5. Deniz sezonunu 6 haziran tarihinde açacağız.

6. Festival bu sene 20 haziran 2022 ye ertelenmiş.

7. Şiir dinletisi Pazartesi günü bizim okulda olacak.

8. Cumhuriyet 1923 Ekim 29 tarihinde ilan edildi.
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3. Sınıf Türkçe

SAYILARIN YAZIMI

Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
12 (on iki) – 29 (yirmi dokuz) – 535 (beş yüz otuz beş)
- Saat, para ve ölçü birimlerinde kullanılan sayılarda rakam kullanılır.
Pelin 3 kilogram ağırlığında poşeti taşıyabiliyor.
- Sıra sayıları hem sayıyla hem rakamla yazılabilir
5. – beşinci – 5’inci
- Saatler “konuşma diliyle” yazılıyorsa yazı ile yazılır.
Saat sekizi çeyrek geçe randevum var.
- Metin içerisinde kullanılan sayıların yazıyla yazılması daha uygundur.
Kedimin üç tane yavrusu var.

1- Verilen cümlelerde sayıların yazımı doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı
işaretleyelim.

CÜMLELER

DOĞRU

YANLIŞ

Mustafa pazar günü yirmibeş yaşına girecek.
Mustafa pazar günü yirmi beş yaşına girecek.
Tuttuğum takım ligi ikinci sırada bitirdi.
Tuttuğum takım ligi 2.inci sırada bitirdi.
Suna manavdan 2 kilogram portakal aldı.
Suna manavdan iki kilogram portakal aldı.
Sabah 9’a çeyrek kala uyanmak için alarm kurdum.
Sabah dokuza çeyrek kala uyanmak için alarm kurdum.
Pazar günü yediyüz on iki sefer sayılı uçakla yola çıkacağız.
Pazar günü yedi yüz on iki sefer sayılı uçakla yola çıkacağız.
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3. Sınıf Türkçe

1- Verilen cümlelerde sayıların yazımı doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı
işaretleyelim.

CÜMLELER

DOĞRU

YANLIŞ

Marketten 3 kilogram domates aldım.
Marketten üç kilogram domates aldım.
Kırkbir numara ayakkabı giydiğini bilmiyordum.
Kırk bir numara ayakkabı giydiğini bilmiyordum.
Bugün matematik dersinde 6’şar sayma yaptık.
Bugün matematik dersinde altışar sayma yaptık.
Gidip gelmek için iki buçuk saatin var.
Gidip gelmek için 2 buçuk saatin var.
Dikkat et, havuz üç metre boyundaymış!
Dikkat et, havuz 3 metre boyundaymış!
Bu ormanda beş yüz seksen iki tane ağaç varmış.
Bu ormanda beşyüz seksen iki tane ağaç vardır.
Bu yarışı en az 3. sırada bitirmeliyim.
Bu yarışı en az 3.’üncü sırada bitirmeliyim.

MaviÖnlükYayınları

79

3. Sınıf Türkçe

1- Tarihlerin yazılış kuralları halkalarla renklendirilmiştir. Renkli halkalara ve
takvime dikkat ederek örnek cümleler yazalım.
Bilinen tarihi anlatan ay ve gün adları
büyük harfle yazılır.
Ay ve gün adları belirli tarihi ifade
etmiyorsa küçük harfle yazılır.
Tarihler gün, ay,
sıralanarak yazılır.

yıl

şeklinde

Gün, ay, yıl sayılarının arasına nokta
veya eğik çizgi konulur.
Tarihlerde ay ismi harfle yazılırsa
araya noktalama işareti konulmaz.
1

Babam 01 Haziran Cumartesi günü seyahatinden dönecek.
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1- Tarihlerin yazılış kuralları halkalarla renklendirilmiştir. Renkli halkalara ve
takvime dikkat ederek örnek cümleler yazalım.
Bilinen tarihi anlatan ay ve gün adları
büyük harfle yazılır.
Ay ve gün adları belirli tarihi ifade
etmiyorsa küçük harfle yazılır.
Tarihler gün, ay,
sıralanarak yazılır.

yıl

şeklinde

Gün, ay, yıl sayılarının arasına nokta
veya eğik çizgi konulur.
Tarihlerde ay ismi harfle yazılırsa
araya noktalama işareti konulmaz.
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“-mi” ekinin yazımı (-mı, -mi, -mu, -mü, -mısın, -misin, -musun, -müsün )
Kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır.
Kelimenin okunuşuna göre “-mı, -mi, -mu, -mü” şeklinde yazılabilir.
Sarı traktör dedenin mi? - O evi alacak mısın?

1- Görseldeki karakterlerin diğerine soru sorduğu iki cümle yazalım.
Ateşi çok yükselmiş, hastaneye mi götürsem?
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1- Görseldeki karakterlerin diğerine soru sorduğu iki cümle yazalım.
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“-de” ekinin yazımı
Ek olan -de getirildiği sözcüğe her zaman bitişik yazılır.
(-da, -te, -ta) eklerine dönüşebilir. Ek çıkarılınca cümlenin anlamı bozulur.

Murat köşede duruyor. – Murat köşe duruyor. (Anlam bozuluyor)
Sözcük (bağlaç) olan -de kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
Komşunun kedisi de miyavlıyor. - Komşunun kedisi miyavlıyor.

1- “-de” ekinin veya “-de” bağlacının yazımında yanlışlık yapılmış olan
cümlelerin kutusunu boyayalım.
1

Bu iş senin için çanta da keklik.

2

Buraya gelen beş kişide telefon var.

3

Okulda yaramazlık yapmamalıyız.

4

Bu kitabı okuda bize anlat.

5

Bu saatlerde buralarda kimse kalmaz.

6

Manavdan meyvede aldım.

7

Arkadaşım düğünde halay çekti.

8

Bugün Sema’da okula gitmemiş.

9

Ev de ekmek kalmamış.

10

Kerim’in de saçları dalgalı ve siyah renkli.
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1- “-de” ekinin veya “-de” bağlacının yazımında yanlışlık yapılmış olan
cümlelerin kutusunu boyayalım.
1

Banada mı kahve söyledin?

2

Ben bu gece Kemallerde kalmak istiyorum.

3

Bugünde kursa gitmezsem atılacağım.

4

Yemek yap bize de getir.

5

Ona karşı sevgide hissetmiyorum artık.

6

Beni doğum gününe de davet etmedi.

7

O otele geçen sene bizde gitmiştik.

8

Yarın Demet’de bizimle gelecek.

9

Bahçede köstebek gördüm.

10

İnsanlar bu sıcakta tarla da çalışıyor.

11

Telefonumu gölde kaybettim.

12

Teyzemler de bu hafta badana yaptıracaklar.

13

Murat da bizimle beraber erik toplayacak.

14

Ora da küçük bir kulübe var.

15

Bu haftaki tiyatro gösterimize Metin’de katılacakmış.
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“-ki” ekinin yazımı
Ek olan -ki getirildiği sözcüğe her zaman bitişik yazılır.
Eklendiği kelimeye “bulunma, bağlı olma, ilgili olma” anlamı verir.
Kapıdaki çöpleri almamışlar. (Kapıda bulunan çöpleri)
Sözcük (bağlaç) olan -ki ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.
Baktım ki gitmiş. – Kitap oku ki bilgilen.
“-ki” eki getirilmiş sözcüğe “-ler” eki eklediğimizde anlamlı oluyorsa bitişik, anlamsız
oluyorsa ayrı yazılır.
çizmişkiler / olmuyor / ayrı yazılır
evdekiler / oluyor / bitişik yazılı

1- Cümlelerdeki boşluklara ek olan “-ki” veya bağlaç olan “-ki” eklerinden
uygun olanı yazalım.
1 . Ali size gelmez….ki.… geri gider.
2. Duvarda…..….. lekeler bir türlü çıkmıyor.
3. Masada………. örtüyü nereye kaldırdınız.
4. Evden çıkıyordu…….... kapı çaldı.
5. Abimin……... daha renkli duruyor.
6. Büyük al…..….. seneye de giyersin.
7. Anladım…….... asla geri gelmeyecek.
8. Dün astığım duvarda…….… ayna bugün yok.
9. Bugün okulda…….… arkadaşlarımı çok sevdiğimi bir daha anladım.
10. Öyle güzel bir omlet yapmış…….… görmelisin.
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1- Cümlelerdeki boşluklara ek olan “-ki” veya bağlaç olan “-ki” eklerinden
uygun olanı yazalım.
1 . Futbolda…….. yeteneğim basketbolda yok.
2. Çocuğun kolunda……… saat güzelmiş.
3. Sen sus……… arkadaşın konuşsun.
4. Yerde……… oyuncaklarını yine toplamamışsın.
5. Anladım……… sen en iyi arkadaşımsın.
6. Lütfen banyoda……… ışığı söndürmeyi unutma!
7. Sessiz olun……… dersi anlatayım
8. Vedat’ın kedisinde……… cesareti görmeliydin.
9. Eve dönünce gördüm……… herkes buradaymış.
10. Yeni sınıfımızda……… dolaplar eskiymiş.
11. Buraları kimseler gelmez……… .
12. Tam evden çıkıyordum……… telefon çaldı.
13. Karşıdan odaya gidip masada……… bardağı alır mısın?
14. Bir baktım……… elektrik telindeki tüm kuşlar uçup gitmiş.
15. Öyle bir koş……… kimse senin peşinden yetişemesin.
MaviÖnlükYayınları

87

3. Sınıf Türkçe

5 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin so-

Dün gece geç saatlerde otel odasının
penceresinden ormanı seyrediyordum. Bir

nuna farklı bir noktalama işareti gelir?

anda ağaçların etrafında küçük ışıkçıklar
belirdi. Hemen babamı çağırdım. ‘’Ateş bö-

ceği onlar kızım.’’ dedi. Daha önce hiç
ateşböceği görmemiştim. Bahar ve yaz aylarında, geceleri çıkarlarmış.

A)

Buraya

B)

Sinemaya ne zaman gideceğimiz

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne
göre cevaplayalım.

C)

1

Yukarıdaki kısa metnin başlığı ne
olabilir?
A) Ateş böcekleri
B) Tatilde
C) Orman Manzarası

6

7

Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

MaviÖnlükYayınları

Yaşar’ın

son

kitabını

okudun mu
Akşam abim( ) ablam( ) annem ve

B) (,) (,) (‘) (.)

Sıralı cümleleri birbirinden

C) nokta

Yaşasın, yarın kuzenim geliyor

B)

Şermin

ayırmak için virgül kullanılır.

4

A)

belli mi

C) (,) (!) (‘) (.)

C) kış

lerinden hangisi kullanılmamıştır?
B) ünlem

bilmiyorum

A) (,) (,) (,) (.)

3 Metinde aşağıdaki noktalama işaretA) virgül

gelir

Yukarıdaki cümlede ( ) içlerine sırası ile
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

mevsimde çıkmaz?
B) yaz

zaman

babam İzmir( )e gideceğiz( )

2 Metne göre ateş böcekleri hangi
A) bahar

ne

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki
açıklamaya bir örnektir?
A) Manavdan kavun, karpuz ve muz aldık.
B) Sevgili babacığım, nasılsın?
C) Sonunda

C)

okullar

kapandı,

tatil

başladı.
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 11
‘’kaş’’ kelimesinin yazımı yanlıştır?
8

ay adları büyük harfle yazılır.

Salıncaktan düşünce kaşım

A)

açıldı.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisinin yazımı yanlıştır?

Ben doğduğumda kaşla-

B)

Belli bir tarihi bildiren gün ve

A) Babam haziran ayında dönecek.

rım neredeyse yokmuş.

B) Sınav 12 kasım 2021 tarihine alınmış.
C) Davetiyede düğünün 08 Haziran 2021

Tatilimizi kaşta bir otelde

C)

yapacağız.

tarihinde olduğu yazıyor.

9 Hangisini cümle içinde kullanırken

12 Aşağıdakilerden hangisinde ay ve

gün adlarının yazımı doğrudur?

büyük harfle yazmaya gerek yoktur?
A)

Eşya
isimleri

C)

B)

A) Dayımlar nisanın ilk haftası geliyorlar.
B) Doğum tarihim 24 haziran 1985.

İnsan
isimleri

C) Seneye Temmuz’da tatile gitmeyi
düşünüyoruz.

Kurum
isimleri

13 Aşağıdakilerin hangisinde sayıların

yazımı ile ilgili hata yapılmıştır?

10

A) Babaannem bu sene seksen altı

Haftaya Alilerle yedigöllerde

yaşına girecek.

kamp yapmaya gideceğiz.

B) Okulumuz masa tenisinde İstanbul
7’ncisi oldu.

Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin
yazımında hata yapılmıştır?

C) Bakkaldan beş kilogram bulgur

A) Haftaya B) Alilerle C) yedigöllerde
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14 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde

17 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde

sayıların yazımı ile ilgili bir hata
yoktur?

“-ki” ekinin yazımı doğrudur?

00
A)

A) Şöyle gelki yüzünü göreyim.

B)

on bir

B) İlaçlarını iç ki iyileş.
kırküç

C)

18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“–ki” ekinin yazımı doğrudur?

ellidört

15

C) Kolunda ki saat güzelmiş.

A)

Sen de kalemini kaybetme.

Erken kalk ki okula gecikme.

Evde hiç pirinç kalmamış.
Abim hastane de yatıyor

B)

Yukarıdaki
cümlelerin hangisinde
"–de, -da” ekinin yazımında hata
yapılmıştır?
A)

B)

Evde ki hesap çarşıya uymadı.

C)

C)

Burada ki eşyalar senin mi?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 19 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde
-mı, -mi ekinin yazımı yanlıştır?
“–de, -da” ekinin yazımı yanlıştır?

16

A)

Annem de toplantıya katılacak.

B)

Neden zamanın da gelmedin?

C)

A) Sende mi annenle uyuyorsun?
B) Sana ekmek al demedim mi?
C) Ödevleri birlikte yapsakmı?

Bizim okul da haftaya kapanacak.
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Bir metinde üzerinde en çok durulan durum bize metnin
konusunu verir. Metnin konusunu bulmak için “Bu
metinde ne anlatılıyor?” sorusunu sorabiliriz.
Okuduğumuz metnin bize anlatmak istediği düşünce,
yazarın bize vermek istediği öğüt ise o metnin ana
fikridir.

Şiirde bize anlatılmak istenen durum, düşünce veya olay o şiirin
konusunu oluşturur. Şiirde üzerinde sıkça durulan şey bize konuyu verir.
Şiiri okuyunca bizde uyandırdığı, bize hissettirdiği duygu ise
şiirin ana duygusudur.

Atasözü: Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimlere dayanarak söylediği öğüt verici, kısa ve özlü sözlerdir.

Bilgisiz insan davula benzer, sesi çok çıkar ama içi boştur.

Deyim: Genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşmış, kendine
özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözlere denir.

- Göze batmak

- Ocağına incir ağacı dikmek

Neler öğreneceğiz
Arkadaşlar bu bölümde;
Okuduğumuz metnin konusunu ve ana fikrini bulmayı,
Okuduğumuz şiirin konusunu ve ana duygusunu bulmayı,
Hikayenin unsurlarını,
Olayları oluş sırasına göre sıralamayı,
Atasözlerini ve deyimleri,
Görsel okumayı ve yorumlamayı
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Araştırmalara göre bazı kokular insana
huzur veriyormuş. Kimisi mutluluğu yeni kitap
kokusunda buluyor, aldığı kitabın sayfalarını
çeviriyor, seviyor, kokluyormuş. Kimisi bebek
kokusunu, kimisi de lavanta, hanımeli gibi
çiçek kokularına bayılıyormuş. Bana soracak
olursanız “Hangi kokuyu seviyorsun?” diye.
Kuşkusuz çikolata derim. Çikolatayı yemeden önce mutlaka koklarım. O kokunun
mutluluğunu yaşarım. Sonra ağzıma atar, tadına varırım. Bir de küçüklüğümden beri annem
ne zaman yatakların nevresimini değiştirse, o tertemiz kokuyu içime çekmem için beni
çağırır. ’’Edaaa, nevresimleri yeniledim koş!’’ der. Koşa koşa gider temiz çarşafların üzerine
atlarım. Neşeyle bir sağa bir sola yuvarlanırım. Babam en çok kahve kokusunu sever.
Annem ne zaman kahve yapsa, burnunu çeke çeke mutfağa girer. ’’Mis gibi koktu, yok
kahve kokusu gibisi’’ der. Koltuğunda keyifle yudumlar kahvesini. Ben pek anlamam kahve
kokusundan. Ama annem kızarmış patates ve köfte yaptığında ağzımın suyu aka aka
mutfağın yolunu tutarım.
Ne zaman yağmur yağsa annem salon camlarını sonuna kadar açar. Huzur girsin
evimize der. Çünkü ona göre yağmur sonrası toprak kokusu en huzur veren kokulardan
biridir. Bir de bu kokunun ona çocukluğunu anımsattığını söyler. Çocukken her yağmur
yağdığında sokağa çıkar, tek başına yalın ayak sularda yürürmüş. Anneannem kızarmış,
“Gir içeri hasta olacaksın” dermiş. Ama annem hiç oralı olmazmış. Doyasıya ıslanır, bomboş
sokaklarda yağmurun ve toprağın kokusunu içine çeke çeke yürürmüş. İşte kokular insanı
geçmişe götürmesiyle de bilinirmiş. Burnumuza gelen bir çiçek kokusu, parfüm kokusu ya da
bir yemek kokusu alır insanı çok uzaklara götürürmüş. Ben henüz çok küçük olduğum için
bu kokular beni bir yerlere götürmüyor. Ama bende geleceğe yatırım yapıyorum. Her anımı
kokularla bütünleştirmeye çalışıyorum. Kim bilir ilerde burnuma gelen bir kahve, bir çikolata
kokusuyla ben de bu günlere dönerim belki.
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. İnsanlara hangi kokuların huzur verdiğinden bahsediliyor?
2. Eda nelerin kokusunu çok seviyormuş?
3. Eda’nın babası kahve kokusunu hissedince ne dermiş, ne yaparmış?
4. Eda’nın annesi yağmur yağınca neden camları açarmış?
5. Eda’nın annesi çocukluğunda yağmur yağınca ne yaparmış?
2- Aşağıya güzel kokan şeylerden oluşan bir “kelime bulma bulmacası” hazırlayalım.
Kolonya

K

O

L

O

N

Y
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1- Aşağıdaki metinleri okuyalım. Metnin konusunu yazalım.
Dedemin bağ evindeki bahçesinde kıpkırmızı elmaları olan bir elma ağacı
vardı. Elmaların tadına bayılırdım. Böyle sulu sulu olurdu elmalar. Yediğinde
için garip bir mutlulukla dolardı. Bir gün dedemler evde yokken ağaçtan elma
toplamak için evin damına çıktım. Dört tane elma toplayıp damdan indim.
Tabii ki bu yaptığım davranışın çok yanlış olduğunu sonradan öğrendim.
M e tni n Ko nus u

Bir zamanlar uzak diyarlarda bir karga yaşardı. Sıcak bir yaz günü
tarlalarda, bahçelerde dolaşıp karnını doyurdu. Karnı doymuştu ama çok
susamıştı. Arandı tarandı ama bir damla su bulamadı. Bir çiftçinin tarlasından
geçerken bir sürahi gördü ama gagası suya yetişmiyordu. Akıllı karga çevreden taş toplayıp sürahiye atmaya başladı. Taşlar sürahiye doldukça suyun seviyesi yükseldi. Akıllı karga
da sürahideki suyu bir güzel içti. Artık susuzluğu kalmamıştı.
M e tn i n Ko nus u

2- Aşağıdaki konulara uygun kısa bir metin yazalım.

M e tni n Ko nus u

Seda’nın arkadaşı Emre ile fidan dikme macerası.

M e tn i n Ko nus u

Elif’in, kardeşi ile beraber annesine yardım etmesi.
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1- Aşağıdaki metinleri okuyalım. Metnin konusunu yazalım.
İlkokula yeni başlamıştım. İlk zamanlar dersler oyun gibi geçerken, zamanla
zorlanmaya başladım. İlkokul, ana sınıfından çok farklıydı. Ödevlerimiz
oluyordu. Üstesinden gelemeyeceğimi düşünürken annemin de desteğiyle
ödevlere de alışmıştım. Hatta sevmiştim bile. Demek ki alışmam gerekiyordu.
Şimdi ilkokula iyi ki geçmişim diyorum. Çünkü artık çok güzel okuyor ve yazıyorum.
M e tni n Ko nus u

Babam geçen yıl bir arsa aldı. Bomboş bir tarlaydı burası. Ben “Ne
yapacağız biz burada?” diye hayıflandım. Sonra babam, amcamlarla birlikte
arsaya güzel bir ev yaptı. Artık burası biraz daha hoşumuza gitmeye
başlamıştı. Zamanla evin önüne bir sürü sebze ekildi. Meyve ağaçları dikildi.
Hatta babam bir kümes alıp içine birkaç tavuk bile koydu. O boş arsa şimdi öyle güzel, öyle eğlenceli
ki hafta sonları gitmek bile yetmiyor. Hep orada kalmak istiyorum.
M e tn i n Ko nus u

2- Aşağıdaki konulara uygun kısa bir metin yazalım.

M e tni n Ko nus u

Çocukların babalarıyla çıktığı hafta sonu yolculuğu.

M e tn i n Ko nus u

Fırat’ın doğayı keşfetme macerası.
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1- Aşağıdaki metinleri okuyalım. Metnin ana fikrini yazalım.
Ormanda kendini çok beğenen bir tavşan yaşarmış. Sürekli çok hızlı olduğundan
bahseder, kimsenin kendisini geçemeyeceğini söylermiş. Bir gün kaplumbağa, ders
vermek için tavşanla yarışmayı kabul etmiş. Yarış başlamış. Tavşan fırlamış gitmiş.
Arkasını dönüp baktığında tavşanın daha başlama çizgisinde olduğunu görmüş.
Nasıl olsa yetişemez, şu ağacın gölgesinde dinleneyim derken uyumuş kalmış. Gözünü açtığında ise
tavşanın yarışı bitirmek üzere olduğunu görmüş.
M e tni n An a F i k r i

Dört arkadaş sinemaya gitmeye karar verdik. Hep beraber belediye
otobüsüne bindik. Boş olan koltuklara oturduk. Sonraki durakta otobüse ihtiyar
bir amca bindi. Etrafına bakındı ama oturacak koltuk bulamadı. Herkes amcayla
göz göze gelmemek için kafalarını sağa sola çevirmişti. Ben de onlara uymuş,
amcaya yer vermek için kalkmamıştım. Amca daha sonra boşalan bir koltuğa oturdu. Otobüsten inerken amcanın gözünden yaş aktığını gördüm. Davranışımdan çok utandım.
M e tni n An a F i k r i

2- Aşağıdaki ana fikirlere uygun kısa bir metin yazalım.

M e tni n An a F i k r i

Çalışmak başarıyı getirir.

M e tni n An a F i k r i

Hasta ve yaşlılarımıza yardımcı olmalıyız.
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1- Aşağıdaki metinleri okuyalım. Metnin ana fikrini yazalım.
Denizlerin sokağında son günlerde garip şeyler oluyordu. Herkes evinin çöpünü
rastgele evlerin önüne atıyordu. Tüm sorumluluğu temizlik işçilerine yıkıyor, kimse
elini taşın altına koymuyordu. Halkın bu vurdumduymaz tavrı temizlik işçilerini de
kızdırmaya başlamıştı. Artık bu sokağın çöplerini almıyorlardı. Zamanla sokağı saran
kötü koku ve sinekler insanların aklını başına getirdi. Herkes tekrardan çöpünü sıkıca bağlayıp çöp
kovasına atmaya başladı. Sokak artık temizdi.
M e tni n An a F i k r i

Sefa’nın harika bir uçurtması vardı. Rengarenk ve kuyruklu. Uçurtmasını uçurmaya başlayınca tüm çocuklar hayran hayran onu izliyorlardı. Ne var ki Sefa
uçurtmasına kimseyi dokundurmuyordu. Bir gün yine kırda uçurtmasını uçururken,
ters bir rüzgar esti. Uçurtma ağaca dolandı. Sefa ne kadar uğraşsa da tek başına uçurtmasını kurtaramıyordu. Zor durumda olan Sefa’yı gören arkadaşları onun yardımına koştu.
Uçurtmayı birlikte kurtardılar. Bu durum Sefa’yı biraz utandırmıştı.
M e tni n An a F i k r i

2- Aşağıdaki ana fikirlere uygun kısa bir metin yazalım.

M e tni n An a F i k r i

M e tni n An a F i k r i
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Paylaşmak bizi mutlu eder.

Trafikte dikkatli olmalıyız.
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1- Şiiri okuyalım. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım.
ÇOCUKLUĞUM
Çocukluğum çok güzeldi,

Şimdi çok özlüyorum,

Top oynayıp, ip atlardım,

O güzel günlerimi,

Her gün ayrı bir macera,

Birisi geri verecek olsa

Ağaçlara çıkıp elma toplardım.

Sevinçten hoplayıp zıplardım.
Ahmet ÇELEBİ

Şiirin konusu:
Şiirin ana duygusu:
DİLSİZ DOSTLARIM
Bazen bir kedi görürüm sokakta,

Tüm hayvanlar arkadaştır,

Onu sever süt veririm.

Yanıma yaklaşsın severim.

Bazen bir kuş görürüm ormanda,

Bizim dilsiz dostlarımız,

Şarkı söyler eşlik ederim.

Onlara tüm sevgimizi verelim.
Elif BERİL

Şiirin konusu:
Şiirin ana duygusu:

MaviÖnlükYayınları

98

3. Sınıf Türkçe

1- Şiiri okuyalım. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım.
BAHAR
Bahar geldi yurduma,

Kırlar çiçek donandı,

Yeşillendi ağaçlar.

Sanki tabiat boyandı,

Kuşlar konuyor avcuma,

Rengarenk oldu her yer.

Mis kokuyor topraklar.

Isındı bütün kalpler.
Ayşegül ÇELEBİ

Şiirin konusu:
Şiirin ana duygusu:
DOSTLUK
Bilmezdim minicikken,

Paylaşmaktı her şeyi,

Arkadaşlık ne demek.

Üzüntüyü, sevgiyi.

Büyüdüm çıktım evden,

Hatta bir kaldırımda,

Gördüm ki dostluk emek.

Reçelli yarım ekmeği.
Mesut Sami BIYIK

Şiirin konusu:

Şiirin ana duygusu:
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Olay:
Yer:

Hikayede ne anlatıldığıdır.

Olayın geçtiği mekandır.

Zaman:

Olayın geçtiği zaman dilimidir.

Kahramanlar:

Olayın kimin veya kimlerin başından geçtiğidir.

1- Hikayeyi okuyalım. Hikayenin unsurlarını bulup yazalım.
TEYZEM
Benim teyzem diğer teyzelerden biraz farklıdır. Mesela bir karavanı
var. Sıcak bir yaz günü Selim, Murat ve beni karavanına bindirip
İstanbul Poyrazköy Piknik Alanı’na götürdü. Orada bize çok güzel
yemekler yaptı. Kardeşimin şişeden meyve suyu içmesine bile izin verdi. Bize harika bir gün
yaşattı. Akşama kadar oynadık. Çok eğlendik. Teyzemiz bizim canımız. Onu çok seviyoruz.
Olay:
Yer:
Zaman:
Kahramanlar:

YÜZMEYİ ÖĞRENDİM
Okullar kapanmış, yaz tatili gelmişti. Bu yazı boş geçirmeye niyetim
yoktu. Mutlaka yüzme öğrenmeliydim. Konuyu önce ailemle konuştum.
Bu düşünceme çok sevindiler ve beni kursa yazdırmaya karar verdiler.
Kurs Ankara Yenimahalle’de bulunan evimize çok yakındı. Babamla kurs öğretmenimin
yanına gittik. Öğretmenim güler yüzlü biriydi. Yaz boyu benimle çok ilgilendi. Bana yüzmenin birçok stilini öğretti. Artık çok iyi yüzme biliyorum. Ha, unutmadan! Kursta Fırat isimli
bir çocukla tanıştım. Bizim mahallede oturuyormuş. Yeni taşınmışlar. Fırat’la daha sonra
yakın arkadaş olduk. Hani “Yediği içtiği ayrı gitmez” derler ya, işte öyle arkadaş olduk.
Olay:
Yer:
Zaman:
Kahramanlar:

MaviÖnlükYayınları

100

3. Sınıf Türkçe

1- Hikayeyi okuyalım. Hikayenin unsurlarını bulup yazalım.
HALAMIN ARABASI
Geçen hafta yakın bir tatil köyüne gitmeye karar verdik. Halam,
annem ve ben. Halamın eski model bir arabası var. Bu arabanın
üzerine tüm valizleri yükledik. Çıktık yola. Bir süre sonra halam bir
dağ yoluna saptı. Düz yolda zor giden araba, bu yolda acayip sesler çıkarmaya başlamıştı.
Tangır tungur ve sonunda küt. Araba durmuştu. İnip baktığımızda lastiğin patladığını gördük. Dağ başında, ıssız bir ormanda kalakalmıştık. Mevsimlerden bahar olduğu için orman
çiçek ve kelebeklerle doluydu. Manzara harikaydı ama hava kararmadan buradan çıkmalıydık. Derken yoldan geçen başka bir araç durdu. Bize yardım ettiler. Sonunda tekrar
düz yola çıkıp tatil köyüne vardık. Halamı, arabasını ve bu yolculuğu unutmayacağım.
Olay:
Yer:
Zaman:
Kahramanlar:
BALIK TUTUYORUZ
Bir pazar günü yatağımda miskin miskin yatarken odamın kapısı açıldı.
Babam, elinde oltasıyla içeri girdi. ‘’Hadi bakalım küçük balıkçı, bugün
bana yardım et de biraz balık tutalım’’ dedi. Yatağımdan fırladım. Birlikte bir göl kenarına gittik. Babam bana da küçük bir olta verdi. Oltalarımızın ucuna balık
yemi taktı ve onları suya daldırdık. Şimdi sıra sabırla beklemeye gelmişti. Önce bana sıkıcı
geldi bu bekleme işi. Ama daha sonra oltanın her kıpırtısında oluşan heyecan hoşuma
gitmeye başladı. Ben daha şanslıydım. Benim oltama babamınkinden daha fazla balık
takılmıştı. Akşam olmadan kovalarımız dolmuştu. Eve döndüğümüzde annem bizi pencerede
bekliyordu. Çünkü tuttuğumuz balıkları akşam yemeği için hazırlayacaktı.
Olay:
Yer:
Zaman:
Kahramanlar:
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Gece yatağa yatınca,
Düşünceye dalarım,
Gökyüzüne bakınca,
Ne küçüğüm anlarım.
Şu uzay denen alem,
Bir sihirli hazine,
Ay, yıldız ve gezegen,
Pırıl pırıl şahane.
Jüpiter, Mars ve Neptün,

Bazen bir ışık kayar,

Uranüs, Venüs, Satürn,

Kuyruklu yıldızdır bu,

Merkür’ü de unutma,

Göktaşı, meteorlar,

Gezegendir Dünya da.

Uzay dipsiz bir kuyu.

Her insan merak eder,

Astronot var bir de,

Meşhur kara deliği,

Uzayı araştırır,

Sonu nereye gider?

Uzaktan değil hem de,

Yok kimsenin bir fikri.

Uzayda görev alır.
Ayşegül ÇELEBİ
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1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım.
1. Şair gece yatağa yatınca ne yapıyormuş?
2. Şair uzayı neye benzetmiş?
3. Şiirde hangi gezegenler sayılmaktadır?
4.Şiirde uzayda neler olduğundan bahsedilmiştir?
5. Şiire göre astronot ne yapıyormuş?
2- Uzayda yeni bir gezegen keşfetsen adının ne olmasını isterdin? Sebebiyle
birlikte aşağıya yazar mısın?

3- Bir “Uzay Yolculuğu” yaptığını hayal edip orada neler yaşadığını yazar mısın?
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Olayların Oluş Sırası

- Bir olayın yaşanmışlık sırasına göre sıralanmasına olayların oluş sırası denir.
- Olayları oluş sırasına göre anlatırken “önce, sonra, daha sonra, en sonunda” gibi
ifadeler sıkça kullanılır.

1- Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.
Kitabını alıp kır evinin bahçesine çıktı.
Keyifle kitabını okumaya başladı.
Samet’in canı kitap okumak istiyordu.
Hamağa çıkıp sırt üstü uzandı.
Bahçedeki armut ağacına tırmandı.
Arkadaşlarının yanına gitti.
Onları alıp arka bahçeye götürdü.
Efe sabah evden çıktı.
Sonra atlı karınca için sıraya girdik.
Babam bizi lunaparka götürdü.
Önce gişeden bilet aldık.
Sonunda sıra bize geldi ve bindik.
Misafirlikte çocuklarla oynarken çok yoruldum.
Babam gelip, beni sırtına alıp eve getirmiş.
Sonra yorgunluktan uyuyakalmışım.
Annemle misafirliğe gittik.
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1- Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.
Ablamın gitarı eşliğinde yola çıktık.
Babam kamyoneti getirdi,
Bugün ablamla amcamlara gidecektik.
Eşyalarımızı kamyonetin kasasına koyduk.
Masaya yiyeceklerimi getirdim.
Sarı çiçeklerdeki arıyı fark ettim.
Sabah kahvaltıyı bahçede yapmak istedim.
Tam yemeye başlayacaktım.
Daha sonra kulaklığımı kulağıma taktım.
Önce odayı havalandırmak için pencereleri açtım.
Yarım kalan atkımı örmeye devam ettim.
Sonra bir fincan sıcak kahvemi alıp koltuğa oturdum.
Bugün bize kuzenim Aslı geldi.
Annem boya ve resim defterleri verdi.
Birlikte biraz oturduktan sonra sıkıldık.
Çok güzel resimler yapmaya başladık.
Onun en sevdiği masal kitabını alıp koltuğa oturdum.
Kedim Mırnav masal okumam için koltuğa tırmandı.
Okumam bittiğinde Mırnav çoktan uyumuştu.
Kitabın ilk sayfasını açıp okumaya başladım.
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2- Oluş sırasına göre sıralanmış olayları inceleyelim. Eksik bırakılan boşlukları
oluş sırasına göre dolduralım.
1

Akşam yemeğini yiyip sofradan kalktım.

2
3

Bir süre sonra kendimi kötü hissettim.
Hemen taksi çağırıp hastaneye gittim.

4
1

Tatili geçireceğimiz otele az önce geldik.

2
3

Odamıza yerleşip üzerimizi değiştirdik.

4
1

Furkan ile uçurtmamızı uçurmaya çalışıyorduk.

2
3

Ağacın dalına çıkıp uçurtmayı almaya çalıştım.

4
1

Bugün günlerden öğretmenler günüydü.

2
3
4

Öğretmenimiz bizi çok sevdiğini söyledi.

1

Pazar sabahı uyandığımda beni bir sürpriz bekliyordu.

2
3

Hazırlıklarımızı tamamlayıp yola koyulduk.

4
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2- Oluş sırasına göre sıralanmış olayları inceleyelim. Eksik bırakılan boşlukları
oluş sırasına göre dolduralım.
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1
2
3
4

Annem mutfakta yemek hazırlıyordu.

1
2
3
4

Kırmızı başlıklı kız ormanda yürüyordu.

1
2
3
4

Bir akşam odamda kitap okuyordum.

1
2
3
4

Dün tarlaya giderken yağmur başladı.

1
2
3
4

Üç arkadaş koşarak kumsala indik.

Ben de ona yardım etmek istedim.
Bana salata yapmamı önerdi.

Karşısına yaramaz kurt çıktı.

Ben de bir mum yakıp masama koydum.

Sonunda bir ağaç altına sığındım.

Bu tatil hiç bitmesin istiyordum.
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3- Baştaki kelimeye göre oluş sırasına uygun cümleler yazalım.
Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra
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3- Baştaki kelimeye göre oluş sırasına uygun cümleler yazalım.
Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra

Önce
Sonra
Daha sonra
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4- Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına sokup metin halinde yazalım.
Servisin köşeyi döndüğünü görünce mutlu oldu.
Beklerken üşümüş, ellerini cebine sokmuştu.
İlerleyip her zaman oturduğu koltuğa oturdu.
Kulaklığını takıp pencereden dışarıyı izlemeye başladı.
Okul servisinin gelmesini beklemeye başladı.
Faruk evin önüne çıktı.
Ellerini cebinden çıkarıp önünde duran servise bindi.
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4- Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına sokup metin halinde yazalım.
Yoğurdu kaşık kaşık göle dökmeye başlamış.
- ‘’Göle yoğurt mayalıyorum.’’ demiş Hoca.
Oradan geçen bir köylü bunu görmüş.
Nasreddin Hoca bir gün göl kenarına gitmiş.
- ‘’Hoca ne yapıyorsun?’’ demiş.
- ‘’Ya tutarsa Efendi.’’ diye karşılık vermiş Nasrettin Hoca.
- ‘’ Hoca, koskoca göl maya tutar mı?’’ diyen adama:
Giderken de yanına yoğurt almış.
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Atasözü: Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimlere dayanarak söylediği öğüt
verici, kısa ve özlü sözlerdir. Söyleyeni belli değildir.
Deyim: Genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşmış, kendine özgü bir anlam
taşıyan kalıplaşmış sözlere denir. En az iki kelimeden oluşur. Kısa ve özlüdür.

1- Aşağıdaki atasözlerinin rakamlarını anlamları ile eşleştirelim.
1

Ağaç yaşken eğilir.

2 Kimse yoğurdum ekşi demez.

3 Paça ıslanmadan balık tutulmaz.

4 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

5 Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

6 Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

İnsanın tek başına gücü oldukça sınırlıdır. Bazı işleri beraber yapmak
gerekir.

Olayların içinde olmayan, dışarıdan seyreden kişiler için yorum yapmak,
eleştirmek çok kolaydır.
İnsanların eğitimi küçük yaşlarda verilmelidir. Belirli bir yaştan sonra bir
insanı eğitmek zordur.
İnsanlar kendi yaptıklarını, kendi ürünlerini, kendi davranışlarını kötülemez.
Hiçbir başarı zahmet çekilmeden kazanılmaz.
Herkesin sorunlar karşısında çözüm bulurken kendine özgü bir yöntemi
vardır.
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1- Aşağıdaki atasözlerinin rakamlarını anlamları ile eşleştirelim.
1

Evdeki hesap çarşıya uymaz.

2 Huylu huyundan vazgeçmez.

3 İyilik eden iyilik bulur.

4 Öfkeyle kalkan zararla oturur.

5 Gülü seven dikenine katlanır.

6 Ev alma, komşu al.

7 Acele işe şeytan karışır.

8 Sabrın sonu selamettir.

Komşular, aldığın evden daha önemlidir çünkü evin güzel olsa bile kötü
komşuların varsa o ev sana mutluluk vermeyebilir.
Daha önceden planladığın bir iş, onu yaparken aynı şekilde sonuçlanmayabilir.
Bir kişinin karakteri neyse hep öyle davranır, değiştiremezsin.
Acele ve dikkatsiz yapılan işlerde aksilik yaşanabilir.
Çevrene iyilik yapıp yardımcı olan biriysen insanlar da sana o şekilde
davranır. Yaptıklarının karşılığını mutlaka alırsın.
Kötü durumlarda sabretmeli ve sonundaki iyi durumları beklemeliyiz.
Öfkeyle verilen kararlar çoğu zaman pişmanlığa neden olur.
Sevdiğin bir kişi ya da bir iş ile ilgili gelecek sıkıntılara ya da olumsuzluklara katlanman gerekir.
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2- Atasözlerindeki boşluklara gelmesi gereken kelimeyi işaretleyelim.
Bugünün işini ………….. bırakma.

yarına

düne

Aç ………… oynamaz

bugüne

sincap

Bakarsan bağ, bakmazsan …… olur.

yol

dağ

komşu

tuz

kaş

besle

apartman

ilacı

MaviÖnlükYayınları

odunu

baş

kremi

kolonyası

Üzüm ………. baka baka kararır.

sev

yüzüme

Yalancının ……. yatsıya kadar yanar.

mumu

diş

Kelin …….. olsa başına sürer.

……….. kargayı, oysun gözünü.

büyüt

ayı

Dostun attığı taş ……….. yarmaz.

Ev alma ……….. al.

yazlık

aslan

gözüme

üzüme

Görünen ……. kılavuz istemez.

kibriti

ilçe
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köy

belediye

3. Sınıf Türkçe

2- Atasözlerindeki boşluklara gelmesi gereken kelimeyi işaretleyelim.
Minareyi çalan ………….. hazırlar.

merdiveni

kılıfını

Ne ekersen …… biçersin.

atı

tarla

İnsan yedisinde ne ise …………… de

onunda

altısında

kir

İyi dost ……….. günde belli olur.

beyaz

kara

okulun

yalan

doktor
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gümüş

pas

hemşire

ilaç

Kaza ………… demez.

aklın

nasılsın

Sanat altın …………. .

bileziktir

iş

İyi olacak hastanın ….. ayağına gelir.

……….. yolu birdir.

evin

ekin

İşleyen demir ……….. tutmaz.

odur.

yetmişinde

onu

gidiyorum

geliyorum

Zararın neresinden ……… kardır.

yüzük

çıkarsan
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3- Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirelim.
8

Çenesi
düşmek
Ağzı
açık kalmak
Ödü patlamak

1- Usandırmak
2- Yediğini lezzetli bulmak
3- Bahaneler uydurmak
4- Şüphelenmek
5- Konuşulanları duymak
6- Aniden çok korkmak

Tabanları
yağlamak

7- Çok sinirlenmek

Karnı
zil çalmak

9- Duygusuz, acımasız olmak

İçine
kurt düşmek
İçi içine
sığmamak
Küplere
binmek
Yer yarılıp
içine girmek
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8- Gevezelik etmek

10- Başkasına muhtaç olmak
11- Çok utanmak
12- Çok dalgın olmak
13- Korkak, ürkek olmak
14- Çok mutlu olmak
15- Hızla kaçmak
16- Çok şaşırmak
17- Çok acıkmak
18- Çok değer vermek
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Tavşan
yürekli olmak
Kulak misafiri
olmak
Baş tacı
etmek
İpe
un sermek
Canından
bezdirmek
Parmaklarını
yemek
Ayakta
uyumak
Ocağına
düşmek
Taş kalpli
olmak
3. Sınıf Türkçe

3- Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirelim.
Tepeden bakmak

1- Aceleci davranmak

Gözyaşı dökmek

2- Farkına varmamak

Uyku bastırmak

3- Görevden kaçmak
4- Küçümsemek

Avucunu yalamak

5- Boşa vermek

Yüz üstü
bırakmak
Zaman kollamak

6- Telaşlanmak

Tez canlı olmak

7- Bıktırmak, usanmak
8- Ağlamak

Yan çizmek

9- Umduğunu bulamamak
10- Karşı gelmek

Kabak tadı
vermek
İçi yanmak
Burnunda
tütmek
Gözden kaçırmak
MaviÖnlükYayınları

11- Çok uykusu gelmek
12- İlk doğan çocuk
13- Çok özlemek
14- Çok susamak
15- Uygun fırsatı beklemek
16- Tek başına kalmak
17- Meşgul etmek
18- Yarı yolda bırakmak
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Lafa tutmak
Eli ayağı
dolaşmak
Kabuğuna
çekilmek
İlk göz ağrısı

Kafa tutmak

Ziyan etmek
3. Sınıf Türkçe

4- Aşağıdaki deyimleri cümle içerisinde kullanalım.
Yerinde duramamak
Yeğenlerim geleceği için heyecandan yerimde duramıyorum.
Burnunda tütmek

Gözlerini dört açmak

Gözden düşmek

Laf atmak

Burun kıvırmak

Kafadan atmak

Çenesi düşmek

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

4- Aşağıdaki deyimleri cümle içerisinde kullanalım.
El üstünde tutmak

Kafa ütülemek

Sabrı taşmak

Ziyan etmek

Tabanları yağlamak

Yağlı müşteri

Ödü patlamak

Silip süpürmek

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

5- Atasözü ve deyimlerin numaralarını uygun kutucuğa yazalım.
1

2

Baltayı taşa vurmak.

Fırıncının oğlu aç dolaşırmış.

4

5

Gelen gideni aratır.

Tereciye tere satılmaz.

7

8

Üzümünü ye bağını sorma.

Ölme eşeğim ölme.

İki dinle, bir söyle.

10

11

12

Parasını sokağa atmak.

Başa gelen çekilir.

Zorla güzellik olmaz.

13

14

15

Karda gezip izini belli
etmemek.

Misafir kısmetiyle gelir.

Başı kazan gibi olmak.

16

17

18

Mal canın yongasıdır.

Bir arpa boyu yol gitmek.

Denizden çıkmış balığa
dönmek.

ATASÖZÜ

MaviÖnlükYayınları

3

Dereyi görmeden paçaları
sıvamak.
6

Başı belaya girmek.
9

DEYİM
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3. Sınıf Türkçe

5- Atasözü ve deyimlerin numaralarını uygun kutucuğa yazalım.
1

2

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Başının çaresine bakmak.

4

5

Bıçak sapını kesmez.

Gözünü bir şeye dikmek.

7

8

Hevesi kursağında kalmak.

El atına binen yaya kalır.

Kazdığı kuyuya kendisi
düşmek.

10

11

12

Kurda kuşa yem olmak.

Göz görmeyince gönül
katlanır.

Sevinci kursağında kalmak.

13

14

15

Huylu huyundan vazgeçmez.

Kalem kılıçtan üstündür.

Yan gelip yatmak.

16

17

18

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Yüreği burkulmak.

Düşünceye dalmak.

ATASÖZÜ
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3

Meyve veren ağaç taşlanır.
6

Çürük tahtaya çivi çakılmaz.
9

DEYİM
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3. Sınıf Türkçe

6- Aşağıdaki atasözü ve deyimlerin anlamını araştırıp yazalım.
Ortak atın
beli sakat olur

Görünen köy
kılavuz istemez.

Saçını süpürge etmek.

Tuttuğu dal
elinde kalmak.

Namazda gözü olmayanın
ezanda kulağı olmaz.

Tencere yuvarlanmış
kapağını bulmuş.
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3. Sınıf Türkçe

6- Aşağıdaki atasözü ve deyimlerin anlamını araştırıp yazalım.
Taş yerinde ağırdır.

Paça ıslanmadan balık
tutulmaz.

Elinden geleni yapmak.

Göz gözü görmemek.

Mum dibine ışık vermez.

Her şeyin yenisi
dostun eskisi.

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

Uras arabaları çok sever, bütün araba markalarını ve
modellerini bilirdi. Her sabah babası işe giderken
Uras'a ondan bir şey isteyip istemediğini sorar, Uras'ta
hep

araba

istediğini

söylerdi.

Babasının

aldığı

arabalar zaman içinde o kadar çok olmuştu ki artık
oyuncak sepetlerine sığmıyordu. Bazen tüm arabalarla oynayacak zamanı bile bulamıyordu. Bir gün evlerine misafir geldi. Bu misafirlerin Uras'tan
biraz daha küçük çocukları vardı. O da arabaları çok seviyordu ve Uras'ın arabalarını görünce
çok merak edip onlarla oynamak istedi. Bunu gören Uras sürekli bağırıp, ağlamaya başladı.
Küçük çocuğun arabalarına dokunmasını asla istemiyordu. Çocuk arabalara yaklaştıkça daha
çok bağırıyor ve ayaklarını yere vurarak ağlıyordu. Uras'ın bu davranışı karşısında korkan küçük
çocuk da ağlamaya başladı. Uras'ın annesi "Eğer arkadaşınla oyuncaklarını paylaşmak
istemiyorsan onları tamamen kaldırmalısın." dedi. Uras bunu da kabul etmiyordu. Bu arada küçük
çocuğun annesi de kendi evlerinden getirdiği oyuncakları çantasından çıkardı, çocuğuna verdi.
"Herkes kendi oyuncaklarıyla oynasın o zaman.’’ dedi. İlk başta bu fikri kabul eden Uras, biraz
vakit geçince arkadaşının oyuncaklarını merak etmeye başladı. Sürekli onun yanına gidiyor, bir
şeyler soruyor, oyuncaklara dokunmak istiyordu. Uras'ın oyuncaklarını merak ettiğini gören çocuk
"Birlikte oynayabiliriz." dedi. Bunu duyan Uras koşarak arabalarını getirdi ve oynamaya
başladılar. Birlikte çok güzel vakit geçirdiler. Misafirlerin gitme saati geldiğinde çocuklar
birbirlerinden ayrılmak bile istemediler. Gece uyku saati geldiğinde Uras annesine "Arkadaşla
oynamak çok güzeldi anne. Onun oyuncaklarından bende olmadığı için çok merak etmiştim,
ama oynamama izin verdi." dedi. Annesi de ona "Birbirinizle oyuncaklarınızı paylaşınca ne kadar
keyifli vakit geçirdiğinizi gördün değil mi? Demek ki paylaşmak kötü bir şey değil hatta çok
daha mutlu olmanı sağlıyor." dedi. Uras, "Doğru söylüyorsun anneciğim, paylaşmak gerçekten
çok güzel bir şeymiş." dedi ve bütün gün oynamaktan çok yorulduğu için hemen uykuya daldı.

Ceren BIYIK

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Uras nasıl bir çocukmuş?
2. Uras babasından her seferinde ne istermiş?
3. Misafir çocuğu ne istemiş? Uras çocuğun bu isteğine izin vermiş mi?
4. Uras’ın bu tutumu karşısında diğer çocuğun annesi ne demiş?
5. Uras birlikte oynamaya nasıl ikna olmuş?

2- Aşağıya “Paylaşmanın Önemi” ile ilgili kısa bir yazı yazalım.

3- Aşağıya “Dayanışma ve Yardımlaşma” ile ilgili üç tane atasözü yazalım.

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Görselleri inceleyelim. Daha sonra görseli yan tarafına kısaca anlatalım.

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

1- Görselleri inceleyelim. Daha sonra görseli yan tarafına kısaca anlatalım.

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki görselleri inceleyip istenilenleri altlarına yazalım.
Aşağıdaki çocuk oyunlarının ismini yazalım.

Aşağıdaki mesleklerin ismini yazalım.

Aşağıdaki hava olaylarının ismini yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

2- Aşağıdaki görselleri inceleyip istenilenleri altlarına yazalım.
Aşağıdaki spor dallarının ismini yazalım.

Aşağıdaki yüz ifadelerinin anlamını yazalım.

Aşağıdaki akıllı işaretlerin isimlerini yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

3- Görsellerin zihnimizde çağrıştırdığı üç sözcük yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

3- Görsellerin zihnimizde çağrıştırdığı üç sözcük yazalım.
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3. Sınıf Türkçe

4- Görsellerde dikkatinizi (ilginizi) en çok çeken varlık hangisidir? Bu varlığın
neden dikkatinizi çektiğini kısaca açıklayınız.
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3. Sınıf Türkçe

4- Görsellerde dikkatinizi (ilginizi) en çok çeken varlık hangisidir? Bu varlığın
neden dikkatinizi çektiğini kısaca açıklayınız.
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3. Sınıf Türkçe

5- Aşağıdaki grafiği inceleyelim. Soruları cevaplayalım.
Sınıfımızdaki öğrencilere 5 meyve ismi söyledik ve en çok hangisini sevdiklerini sorduk.
Aldığımız yanıtlardan bir grafik oluşturduk.

Meyve Sayısı
10

Not:

8

Her şekil 2
meyveyi

6

göstermektedir.

4
2
0

Elma

Ayva

Kiraz

Erik

Ahududu

Meyveler

Sınıfımızda en çok hangi meyve sevilmektedir? …………………..

Hangi meyveler eşit sayıda sevilmektedir? ………………………..

En az sevilen meyve hangisidir?

………………………..

İsmi “a” ile başlayan meyveleri kaç kişi sevmektedir? ………….

Elmadan sonra en çok hangi meyve sevilmektedir? ………….…
MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

5- Aşağıdaki grafiği inceleyelim. Soruları cevaplayalım.
Sınıfımızdaki öğrencilere 5 hayvan ismi söyledik ve en çok hangisini sevdiklerini sorduk.
Aldığımız yanıtlardan bir grafik oluşturduk.
Hayvan Sayısı
10

Not:

8

Her şekil 2
hayvanı

6

göstermektedir.

4
2
0

Yılan

Tavuk

Fil

Kurbağa

Hayvanlar

Köpek

Sınıfımızda en çok hangi hayvan sevilmektedir? ………………………..

Hangi hayvanlar eşit sayıda sevilmektedir? ………………………….…..

En az sevilen hayvan hangisidir?

…………………………..…..

İsmi “k” ile başlayan hayvanları kaç kişi sevmektedir? ……………..…….

Köpekten sonra en çok hangi hayvan sevilmektedir? ……………...……
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3. Sınıf Türkçe

6- Aşağıdaki haritayı inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

1- Bursa ilinin kaç ilçesi vardır?

2- Bursa ilinin hangi denizle sınırı vardır?

3- Bursa ili ile sınırı olan şehirleri yazalım.

4- Bursa ilinin ismi “o” harfi ile başlayan ilçelerini yazalım.

5- Bursa ile sınırı en az olan şehir hangisidir?

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

6- Aşağıdaki haritayı inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

1- Samsun ilinin kaç ilçesi vardır?

2- Samsun ilinin hangi denizle sınırı vardır?

3- Samsun ili ile sınırı olan şehirleri yazalım.

4- Samsun ilinin ismi “a” harfi ile başlayan ilçelerini yazalım.

5- Havza ilçesinin hangi komşu şehirle sınırı vardır?

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

7- Çeşitli çevre sorunları vurgulanmış olan aşağıdaki görsellerde anlatılmak
istenileni, görselden yola çıkarak açıklayalım.

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

4

Gökhan ve Fidan kardeşler
sabah uyandıklarında karın

Metnin ana fikri ne olabilir?

A) Bazen olumsuz görünen olaylardan

yağmış olduğunu görüp çok

mutlu olacak durumlar oluşturabiliriz.

sevindiler. Dışarı çıkıp kardan adam
yapmak için can atıyorlardı. Fakat an-

B) Soğuk havalarda kalın giyinmezsek
hasta olabiliriz.

neleri çocukların biraz ateşleri olduğunu
fark etti. Kardan adam yapma hayalleri

C) Kardeşimizle kavga etmemeliyiz.

suya düşen ikizler mutsuz mutsuz camdan dışarıyı izlerken, camın buğusuna
parmaklarıyla kardan adam çizmeye

Önceleri anlamazdım,
Neydi bana okulu sevdiren?

başladılar. Bu onları az da olsa mutlu
etmişti. Gülümsediler. ’’Neyse iyileşince
çıkar oynarız biz de.’’ dediler.

Bir yandan evimi özlerken,
Biri vardı yüzümü güldüren.
Öğretmendi onun adı,

Aşağıdaki 4 soruyu yukarıdaki metne
göre cevaplayalım.

Dili baldan bile tatlı.

1

Hata yapıp, kızdırsak da,

Yukarıdaki metnin başlığı ne
olabilir?
A) Kardeş
B) Hastalık

Bize karşı hep anlayışlı.
Aşağıdaki 2 soruyu yukarıdaki şiire göre

C) Camdaki Kardan Adam

cevaplayalım.

2

Metne göre çocuklar neden karda
oynamaya çıkamamışlar?

5

Şiirin konusu nedir?

A) Öğretmenliğin zor bir meslek olması.

A) Ateşleri olduğu için.
B) Anneleri izin vermediği için.

B) Başarılı olmak için çalışmak gerektiği.

C) Kar oynamayı sevmedikleri için.

C) Öğretmenin çocuğa okulu sevdirmesi.

3

6

Metnin konusu nedir?

A) Kardeşlerin birlikte vakit geçirmeleri.

A) Öğretmeni kızdırmamak gerekir.

B) Çocukların hastalandıkları için çok

B) Öğretmeni seven okulu da sever.

istedikleri karla oynayamamaları.

C) Öğretmen her zaman anlayışlı olamaz.

C) Çocukların annelerini dinlememeleri.
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Şiirin ana fikri nedir?
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3. Sınıf Türkçe

Canan, arkadaşının doğum gününe

10 Aşağıdakilerden hangisi bir metinde

giderken pembe dantel elbisesini giye-

olayların oluş sırasını belirtmek için en
başta kullanılabilir?

cekti. Ne var ki hazırlanırken elbisesinin
kolu söküldü. Üzüntüyle annesine koştu.

A) En son

Annesi hemen eline bir iğne iplik aldı.
Sökülen kısmı güzelce dikti. Elbise tek-

11

rar eski haline geldi. Canan mutlulukla
ve daha dikkatle giydi elbisesini.
Aşağıdaki 2 soruyu yukarıdaki metne

B) Önce

C) Sonra

Aşağıdakilerden hangisi
“Sakla samanı gelir zamanı”
atasözünün anlamı olabilir?

A) Saman kıymetli bir şeydir toplayıp bir

göre cevaplayalım.

7

Yukarıdaki metnin baş kahramanı
kimdir?
C) Anne
A) Elbise
B) Canan

yerde biriktirmek gerekir.

B) Samansız köy hayatı çok zor olabilir.
C) En değersiz şeyi bile bir kenara

8

koymalıyız, bir gün lazım olabilir.
Yukarıdaki metinde hikayenin
unsurlarından hangisi yoktur?
12 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi
A) Zaman B) Olay C) Kahramanlar
“İnsan, kendi ortamında bir değer taşır
9 1. Tüm arılar kovandan dışarı çıktılar.
ve sözü sadece o çevrede geçer.” anla2. Mete, elindeki uzun çubukla
mına karşılık gelmektedir?
ağaçtaki arı kovanına vuruyordu.

3. Mete’yi kovalamaya başladılar.

A) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

4. Kovan bir anda yere düştü.
5. Mete hızla eve doğru koştu.

Yukarıdaki cümleleri olayların oluş
sırasına göre sıralamak istersek
sıralama nasıl olur?
B) 2-4-1-3-5
A) 2-4-3-5-1

B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Ayağını yorganına göre uzat.

C) 2-1-4-3-5

MaviÖnlükYayınları
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3. Sınıf Türkçe

17

13
-Küplere binmek
-Bayram etmek
-İçi cız etmek

Verilen Karadeniz Bölgesi haritasına
göre hangisi söylenemez?

Yukarıdaki deyimler sırası ile

A) Bartın’ın komşu olduğu üç il vardır.

hangi anlamlara gelmektedir?

B) Rize; Trabzon ve Artvin’ e komşudur.

A) Üzülmek-Sinirlenmek-Sevinmek

C) Çorum, Gümüşhane ile komşudur.

B) Sevinmek-Üzülmek-Sinirlenmek
C) Sinirlenmek-Sevinmek-Üzülmek

3/A SINIFI BAŞKANLIK SEÇİMİ
ADAY İSMİ

14 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Öyle üzgünüm ki eteklerim zil çalıyor.
B) Babam çok kızgın, burnundan soluyor.

etmemiz

B)

16 Aşağıdakilerden
B)
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7

Ümit

2

Tülay

6

kazanmıştır?

gereken

A) Ümit

hangisi

B) Zafer

C) Tülay

19 Seçimde tüm sınıf oy kullandığına

C)

göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tülay, Zafer’den az Gülşah’ dan fazla

‘’Geri

oy almıştır.

B) 3/A sınıfında başkanlık için dört aday

Dönüşüm’’ sembollerinden biridir?
A)

Zafer

18 Grafiğe göre sınıf başkanlığını kim

işaretlerden biridir?
A)

5

göre cevaplayalım.

15 Aşağıdakilerden hangisi alışveriş
dikkat

Gülşah

Aşağıdaki 2 soruyu yukarıdaki grafiğe

C) Susun artık, kafam şişti!

yaparken

OY SAYISI

yarışmıştır.

C)

C) En az oyu alan Gülşah olmuştur.
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3. Sınıf Türkçe

Ö dev D efterim
Ödevlerini yazmak için bu sayfayı kullanabilirsin
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N ot D efterim
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3. Sınıf Türkçe

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

12-C
13-C
14-B
15-C
16-A
17-C
18-B
19-A
20-B
21-C
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TEMA
6
12-A
13-C
14-A
15-C
16-B
17-B
18-A
19-C

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

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

3. Sınıf Türkçe

