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3.  S INIF

 

ÇALIŞMA
YAPRAKLARI





	 	 		İSTİKLÂL	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 hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

     Mehmet Âkif Ersoy



ANDIMIZ	

Türk’üm,	doğruyum,	çalışkanım.

İlkem	küçüklerimi	korumak,	büyüklerimi	saymak;	
yurdumu,	milletimi	özümden	çok	sevmektir.

Ülküm	yükselmek,	ileri	gitmektir.

Ey	büyük	Atatürk!

Açtığın	yolda,	gösterdiğin	hedefe	durmadan	
yürüyeceğime	ant	içerim.

Varlığım,	Türk	varlığına	armağan	olsun.

Ne	mutlu	Türk’üm	diyene!	



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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1.		Aşağıda	görselleri	verilen	kelimeleri	anlamları	ile	eşleştirin.

Goril

Piyano

Kask

Havan

İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, 
tahta, taş, maden veya plastikten yapılan 
kap.

Pişmiş toprak, plastik vb.nden yapılan, çiçek 
yetiştirmekte kullanılan kap.

Afrika’nın Ekvator bölgesinde ormanlarda 
yaşayan, iri ve güçlü bir tür maymun.

Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak 
çalınan ağır ve büyük çalgı.

Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş 
sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık.
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2.		Görselleri	verilen	kelimeleri,	örnekteki	gibi	anlamlarıyla	eşleştirin.

1. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin 
makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır 
duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi.

3. Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk 
yanmaya elverişli bölümü.

5. İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu 
alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürü-
cü ve güldürücü resim.

4. Basın ve yayın organlarına haber topla-
yan, bildiren veya yazan kimse.

2. Gençleri ruh ve bedence sağlam ve yararlı 
bir biçimde yetiştirmeyi amaçlayan dünya ça-
pındaki spor ve eğitim örgütü.

3

.......

.......

çıra

fabrika

izcilik

muhabir

.......

.......

karikatür
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3.		Aşağıda	1.	grupta	verilen	altı	çizili	kelimelerin	zıt	anlamlılarını	bulun.	Bulduğunuz	
kelimelerin	2.	gruptaki	cümlelerin	hangisinde	yer	aldığını	belirleyip	örnekteki	gibi	
eşleştirin.	

Annem bayat ekmeklerle 
köfte yaptı.

Fırtınaya yakalanan gemi
süratle ilerliyordu.

Havuz bugün çok kalabalık.

Aldığım elbise büyük geldi.

Kaplumbağalar, çok yavaş 
hareket ederler.

1. GRUP 2. GRUP

Yağan yağmurda elbisem
ıslandı.

Küçük kedi benden korktu.

Kahvaltıdan önce fırından
taze ekmek aldım.

Elif, koşu yarışmasında en 
hızlı yarışmacı oldu.

Pazar günü sokaklar çok 
tenhaydı.

Saçlarımın kurumasını 
bekliyorum.
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4.		  Kış mevsiminde bir sabah vakti, ihtiyar adam evden çıktı. Yolda yavaş yavaş 
yürüyerek sabah namazına camiye gitti. Camiden çıkınca bir pastaneye gidip sıcak 
çay içti. Hava artık iyice aydınlık olmuştu. Tam kalkmak üzereyken içeriye uzun 
boylu, ince kaşlı, zayıf bir adam girdi. Onunla sohbet ederken vaktin epey ilerle-
diğini fark etmişti.

Bu	metindeki	altı	çizili	kelimelerin	zıt	anlamlarını	bularak	karşılarında	verilen	
boşluklara	örnekteki	gibi	yazın.

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

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

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

kış yaz ................... ...................

................... ................... ................... ...................
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5.		Aşağıda	mor	ve	sarı	renkli	kutular	içerisinde	numaralanmış	bazı	kelimeler	veril-
miştir.	Bu	kelimelerin	eş	anlamlılarını	bularak	örnekteki	gibi	bulmaca	üzerinde	
uygun	yerlere	yazın.	

1. OZAN
3. SERÜVEN
4. BAYTAR
6. HEKİM
8.  TALEBE
10. MEKTEP

2. YARGIÇ
5. ABECE
7. KONUT
9. MUALLİM
11. YASA

Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya 1

3

4

6

8

10

2

5

7

9

11

Ş  
A  

İ  

R



14

6.		Aşağıda	yer	alan	kelimeler	 farklı	 renkler	 kullanılarak	gruplanmıştır.	Her	bir	
gruptaki	kelimeleri	okuyun	ve	eş	anlamlı	olanları	işaretleyin.

acemi

toy

usta

barış

savaş

sulh

zayıf

dar

cılız

beyaz

siyah

ak

temiz

pis

kirli

dost

düşman

hasım

eksik

noksan

tam

önemli

mühim

zor

cevap

yanıt

soru

ihtiyar

genç

yaşlı
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7.		Eş	sesli	kelimeler	ile	ilgili	aşağıda	verilen	cümlelerden	bazıları	doğru,	bazıları	
yanlıştır.	Bu	cümlelerden	hangilerinin	doğru,	hangilerinin	yanlış	olduğunu	be-
lirleyerek	okları	takip	edin.	Sonuçta	ulaştığınız	kelimeyi	işaretleyin	ve	bu	kelimeyi	
iki	farklı	anlamıyla	cümle	içerisinde	kullanın.

“Elindeki cevizi kırdı.” cümlesindeki 
“kır” kelimesi, bir şeyi kırmak/parça-
lamak anlamında kullanılmıştır.

“Dayımın şakala-
rına hep gülerim.” 
cümlesindeki “gül” 
kelimesi çiçek an-
lamında kullanıl-
mıştır.

“Kazlar, kanatla-
rını çırparak suy- 
la dans ediyor-
lardı.” cümlesin-
deki “kaz” kelime- 
si hayvan anla-
mında kullanıl-
mıştır.

“Annem pazardan 
nar, elma, porta-
kal almış.” cümle-
sindeki “pazar” ke- 
limesi, belli bir şe- 
yin satıldığı yer 
anlamında kulla-
nılmıştır.

“Sude, akşam ye- 
meğini yedi.” cüm- 
lesindeki “yedi” ke- 
limesi sayı anla-
mında kullanılmış-
tır.

“Yüz tane balon alalım.” cümle-
sindeki “yüz” kelimesi, vücudumu-
zun bir parçası anlamında kulla-
nılmıştır.

“Bana toka al.” cümlesindeki “al” 
kelimesi, tokanın rengini belirt-
mektedir.

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Doğru Yanlış

BOĞAZ SAÇ ÇAY ASMA İN DOLU YAĞ YAT

1.	Cümle:	.............................................................................................................................................

2.	Cümle:	............................................................................................................................................
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8.		Görseli inceleyin ve aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayın.

Furkan

Beril

Merve

İlayda

Burcu
Derya

a) Çocuklardan	her	birinin,	hangi	oyunu	oynadığını	yazın.

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

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

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

b) Görsele	göre	çocuklar	hangi	mevsimi	yaşıyor	olabilir? 

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

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

c) Tek	başına	oyun	oynayan	çocuklar	kimlerdir?

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

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

ç) Oyun	oynarken	hangi	çocuklar	güvenlik	önlemi	almıştır?  

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

...................................................................................................................................................................
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9.		
ANKARA      İSTANBUL

DUR

Yukarıda	bir	metne	ait	görsel	verilmiştir.	Görseli	inceleyin	ve	metnin	konusunu	
tahmin	edin.	Tahminlerinizi	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

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

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

(Metnin konusuyla ilgili tahmininizin ne kadar doğru olduğunu cevap anahtarın-
da yer alan metni okuyarak belirleyebilirsiniz.)
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10.		Aşağıda	bir	metne	ait	bölümler	karışık	olarak	verilmiştir.	Bu	bölümleri	olayların	
oluş	sırasına	göre	sıralayarak	verilen	boşluğa	yazın.

KARGA İLE TİLKİ
• Peyniri yiyip midesine indirmek üzereymiş ki, oradan geçmekte olan kurnaz tilki, 
kargayı fark etmiş. Kurnaz tilki kargayı kandırıp ağzındaki peyniri alabilmek için bir 
plan yapmış ve kargaya demiş ki: 
• Şarkı söylemek için ağzını açar açmaz, kocaman peynir parçasını da ağzından dü-
şürmüş. Kurnaz tilki hemen düşen peynir parçasını alıp kaçmış. Eli de, karnı da boş 
kalan karga bir daha güzel sözlere inanıp elindekini kaptırmaması gerektiğini anla-
mış.
• Bir zamanlar, bir kavak ağacının dalında keyifle öten bir karga varmış. Karga çok 
keyifliymiş çünkü ağzında çok sevdiği kocaman bir peynir parçası varmış. Karga ağ-
zındaki peyniri keyifle yemeye başlamış. 
• “Sevgili karga kardeş, merhaba, bugün ne kadar 
da güzelsin. Sesin de çok güzelmiş. Herkes bunu 
konuşuyor. Ben de bunca yolu senin sesini duya-
bilmek için geldim.” Bu güzel sözleri duyan karga 
hemen kendini ispat etme sevdasına düşmüş ve 
“Ben senin için güzel bir şarkı söylerim.” demiş. 

KARGA	İLE	TİLKİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.		
KIRLANGIÇ YUVALARI

   Kuşlar yuva yapma konusunda uzman canlılardır. Özellikle kırlangıçlar. Ge- 
nellikle yuvalarını çatıların alt kısımlarına, pencere diplerine, uçurum kenarları-
na yaparlar. Kırlangıçlar bunu yaparken kendilerine bir tür çimento hazırlar-
lar. Gagalarıyla çamur veya kili toplarlar ve yapışkan olması için salya-
ları ile karıştırıp yuva yapacakları yüzeye yapıştırırlar. Yuvalarını 
çömlek şeklinde güzelce örerler. İçini ot, yosun ve tüy gibi malze-
melerle doldururlar. Böylece konforlu bir hayat sürerler.

Okuduğunuz	metnin	konusunu	belirleyip	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

Metnin konusu:

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

...................................................................................................................................................................
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12.		
SEMİH ’ İN HEYECANI

 Karne günü gelmişti. Semih, heyecanla öğretmeninin karneleri dağıtmasını 
bekliyordu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. 
 Öğretmeni Necla Hanım, sınıfa elinde karnelerle girdi ve karneleri son derste 
dağıtacağını söyledi. Semih, büyük bir heyecanla karne saatinin gelmesini bekledi. 
Nihayet karnesini aldı ve mutluluktan havalara uçtu. Notları çok güzeldi. Herkesle 
vedalaştıktan sonra eve koştu, sevinçle karnesini annesine gösterdi. Semih, annesi-
nin gururla bakan gözlerini görünce daha da mutlu oldu. Birbirlerine sarılarak 
mutluluklarını paylaştılar ve bu güzel anın tadını çıkardılar. 

Yukarıdaki	metni	okuyun	ve	metnin	konusunu	verilen	boşluğa	yazın.

a)	Metnin	konusu: ...........................................................................................................................

b)	Metnin	konusunu	ifade	eden	görseli	işaretleyin.

A)    B)  

     C)
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13.		

ÖN YARGI
   Beş arkadaş, okul çıkışı bir saat okulda kalıp ödevlerimizi yapmaya 
karar verdik. Annelerimizden izin aldığımız için içimiz rahattı. Önce mate-
matik ödevini yapacaktık. Kitapları ve defterleri çıkardık. Tam o sırada 
Metin, silgisini bulamadığını söyledi. 
   Ben “İyi bak, çantanda bir yerde sıkışmış olabilir.’’ dedim. Ama Metin, 
sınıfa iki hafta önce gelen sıra arkadaşının, silgisini aldığını düşünerek 
şunları söyledi: “Onu hiç gözüm tutmadı. Silgimi muhakkak o aldı. Öğret-
menime ve arkadaşlara söyleyeceğim. Bir başkasının eşyasını izin isteyerek 
almalıydı.” Henüz iyi tanımadığı sıra arkadaşı hakkında kırıcı sözler söyledi. 
   Ödevleri bitirip evlerimize döndük. Ertesi gün Metin’in ne yapacağını 
merak ediyorduk. Çünkü emin olmadığı bir konuda arkadaşını suçluyor 
olabilirdi. Metin, sınıfa girdiğinde sıra arkadaşının yanına oturdu. Ona 
sevimli sevimli baktı. Aklından geçenlerden ve söylediklerinden dolayı piş-
manlık duyduğu belliydi. Çünkü silgisi çantasının bir köşesinden çıkmıştı. 
Metin, bu olaydan sonra bir daha hiç kimse hakkında ön yargılı davran-
mayacağına dair kendine söz verdi.

Okuduğunuz	metnin	ana	fikrini	belirleyip	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

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

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

Metnin ana fikri:



22

14.		
BİLGE DEDE

 Ülkenin birinde iyi kalpli, yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adam 
bilge birisiymiş. Öyle saf, öyle temiz yürekliymiş ki hayvan-
larla konuşabilir, onların hâlinden anlarmış. Kışın soğuk günle-
rinden birinde bir tarladan geçmekteymiş. Tarlada açlıktan ve 
soğuktan titreyen bir köpek görmüş. Ona yaklaşa-
rak şöyle demiş:
 – Merhaba köpekçik! Bu soğuk günde köyden 
uzakta ne yapıyorsun?
 Köpek, bu soğuk günlerde yiyecek bulamadığından, bir orada bir burada 
kaldığından bahsetmiş. Bilge dede “Senin için buraya güzel bir kulübe yapa-
yım ve bir aylık güzel yemekler getireyim.” demiş. Köpek çok mutlu olmuş. 
Bilge dede, ona bir kulübe yapmış ve bir ay yetecek kadar yiyecek getirmiş. 
“Hoşça kal!” diyerek oradan ayrılmış.
 Aradan bir ay geçmiş, bilge dede yine bir aylık yiyecekle gelmiş. “Ben 
geldim sevgili köpekçik!’’ diye seslenmiş. Bilge dedeyi gören köpek çok sevinmiş. 
Erzakları kulübeye taşıyan bilge dede, yiyeceklerin bitmediğini görünce 
“Neden hepsini yemedin, yoksa beğenmedin mi?” diye sormuş. Köpek gülüm-
semiş ve çok güzel bir cevap vermiş: 
 – Bilge dedeciğim, getirdiklerini çok beğendim. Teşekkür ederim. Fakat bir 
gerçeği de düşünmem lazımdı. Ben bu güzel yemeklere alışıp otuz gün bo-
yunca yeseydim, sonunda sen beni unutsaydın veya başka bir işin çıksaydı ne 
olurdu? Ben bu soğukta yiyeceksiz ne yapardım?
 Bu düşünceli cevaptan çok etkilenen bilge dede, akıllı köpeğin kulübesini 
evinin yanına taşımış ve birlikte güzel günler geçirmişler.

Aşağıdaki	soruları	bu	metne	göre	cevaplayın.

a)	Yaşlı	adam	nasıl	biriymiş?

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

...................................................................................................................................................................
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b)	Yaşlı	adam	tarlada	ne	görmüş?

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

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

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

c)	Yaşlı	adam,	köpeğe	yardım	etmek	için	ne	yapmış?	

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

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

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

ç)	Yaşlı	adamın	getirdiği	yiyecekleri	köpek	niçin	bitirmemiş?

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

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

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

d)	Metin	ile	ilgili	üç	soru	da	siz	oluşturun.

1) .............................................................................................................................................................

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

2) ............................................................................................................................................................

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

3) ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................
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15.		Aşağıdaki şiiri okuyun.  

BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRENCİLER

Bilgi bahçesinin gülü,
Bir çiçektir öğrenciler.
Gönülleri sevgi dolu,
Bir çiçektir öğrenciler.

Gözleri yıldız, dilleri bal,
Al bayrakta beyaz hilal,
Okul ağaç, öğretmen dal,
Bir çiçektir öğrenciler.

Türkçenin gül hecesinde,
Şanlı yurdun yücesinde,
Cumhuriyet’in bahçesinde,
Bir çiçektir öğrenciler.

Okuduğunuz	şiirin	konusunu	ve	ana	duygusunu	yazın.

Şiirin konusu: .....................................................................................................................................

Şiirin ana duygusu: .........................................................................................................................

Aşağıdaki	soruları	şiire	göre	cevaplayın.

a) İlk	iki	dizede	şair,	çocukları	neye	benzetiyor?
...................................................................................................................................................................
b) İkinci	kıtada	şair,	okul	ve	öğretmeni	neye	benzetiyor?
...................................................................................................................................................................
c) Şiir	kaç	dizeden	oluşmuştur?
...................................................................................................................................................................
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16.		

   ROBOTLAR
  Filmlerdeki robotlar, bizde olmayan güçlere sahipler ve 
bizim yapamadıklarımızı kolaylıkla yapabiliyorlar. Peki, gerçek 
dünyada robotlar bu kadar becerikli mi? İnceledik ve gördük 
ki robotlar dünyasında olanaksız diye bir şey yok. Dağlara 
tırmanmak, denizin derinliklerine inmek, araştırma yapmak 
onlar için çocuk oyuncağı. O kadar çok robot çeşidi var ki an-

latamam. Bunlardan bazıları şöyle: Böcek robot, yer bilimci robot, dalgıç robot, 
yılan robot, asker robot, oyuncu robot... Bir de Robonot var arkadaşlar. Mü-
hendisler uzayda çalışan ve zorluklara dayanıklı bir robot yapmışlar. Bu robotu 
birçok özellikle donatmışlar. Örneğin, her bir kolunda 150’den fazla algılayıcı 
var. Bu, bir insanımsı robot. Başı, vücudu, kolları hatta ellerinde beş parmağı 
var. Robonot tamamen otomatik çalıştığı gibi uzaktan da kumanda edilebiliyor. 
Robonot, astronotların işini epey kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Aşağıdaki	soruları	okuduğunuz	metne	göre	cevaplayın.

a)	Robotların	yapabildiği	bazı	işler	nelerdir?

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

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

...................................................................................................................................................................
b)	Bazı	robot	çeşitlerini	yazın.

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

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

...................................................................................................................................................................
c)	Mühendisler	Robonot’u	ne	için	yapmışlar?

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

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

...................................................................................................................................................................
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ç)	Siz	hangi	alanlarda	kullanılması	için	bir	robot	tasarlamak	isterdiniz?	Sebebi	
ile	birlikte	yazın	ve	tasarladığınız	robotun	resmini	çizin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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17.		
                        AYRILIK GÜNÜ
    Ahmet Bey, bir kamu kuruluşunda çalışıyordu. Kızı Ayşe 3. sınıfa gidi-
yordu. Ahmet Bey’in başka bir şehre tayini çıktı. Bir hafta önceden taşın-
mak için hazırlıklara başladılar. Ayşe, başka şehirde yeni arkadaşlar tanı-
yacağı için heyecanlıydı. Ama arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılaca-
ğı için üzgündü. 
    Taşınacakları gün çabucak gelmişti. Ayşe’nin sınıf arkadaşları, öğretme-
ni ve mahalleli onları uğurlamak için evin önüne geldiler. Arkadaşları ufak 
tefek hediyeler almış, öğretmeni de kendi elleri ile ona taç örmüştü. Ayşe, 
bu güzel manzara karşısında çok duygulandı. İletişimlerini kesmemek için 
birbirlerine söz verdiler. Yıllar geçmesine rağmen Ayşe ve arkadaşları 
hâlâ aynı heyecanla arkadaşlıklarını devam ettiriyorlar.

Okuduğunuz	metinle	ilgili	üç	soru	hazırlayın	ve	hazırladığınız	soruları	cevap-
layın.

Soru	1:	 ..............................................................................................................................................

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

Cevap	1: ...........................................................................................................................................

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

Soru	 2:	 ............................................................................................................................................

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

Cevap	2: ..........................................................................................................................................

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

Soru	3:	 .............................................................................................................................................

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

Cevap	3: ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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18.		Aşağıdaki	metni	okuyun.	Metindeki	hikâye	unsurlarını	bularak	verilen	boşluklara	
yazın.

• ......................................................................................... hikâyenin kahramanlarıdır.

• ............................................................................................. hikâyenin geçtiği yerdir.

• Bu hikâyede gerçekleşen olay; .................................................................................

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

• ..................................................................................................  hikâyenin zamanıdır.

 Efe, yedi yaşındaydı. Evlerinin önündeki sokakta 
her gün arkadaşları ile oyun oynardı. 
 Yaz tatilinde arkadaşlarıyla oyun oynarken en 
yakın arkadaşının annesi Zehra Hanım, onlara mis 
gibi kokan kek ve poğaça getirdi. Efe, teşekkür edip 
keki eline aldı. Bu sırada annesinin, “Bir şey yeme-
den önce mutlaka ellerini yıkamalısın yoksa hasta olursun!” sözlerini hatırladı. 
Ama Efe, elini yıkamaya üşendi ve bir kereden bir şey olmaz deyip elindekileri 
yedi. Arkadaşları ile oyunlarına devam ettiler. Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra Efe hastalandı. Gittikleri doktor, bu hastalığa mikropların neden olduğu-
nu söyledi. Efe, ellerini yıkamadan yediği şeylerin buna sebep olduğunu anladı.
 Efe, iyileşene kadar evde kaldı ve arkadaşlarının oynadığı güzel oyunlara 
da katılamadı. Bu, ona çok iyi bir ders oldu. Bir daha ellerini yıkamadan 
yemek yememesi ve üşengeçlik yapmaması gerektiğini öğrenmiş oldu.

ÜŞENMEK BAŞIMA İŞ AÇTI
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19.		
PAZAR YERİ 

   Ahmet, sabahın ilk ışıklarıyla erkenden uyanmıştı. Evlerinin bir sokak altın-
daki pazar yeri çoktan kurulmuştu. Mehmet amca, elmalarını tek tek temizle-
yerek kasasına dizmeye başlamıştı. Önünden geçen herkes âdeta masallardaki 
cadının parlak elmalarını görmüş gibi iştahla yanına yaklaşıp almak için sıraya 
girmeye başlamışlardı. Ahmet de elma almak istiyordu. Avucundaki paraları 
tek tek saymaya başladı. Annesi ona yemek yapmak için patlıcan ve domates 
almasını söylemişti. Pazarcının yüksek sesiyle aniden irkildi, elindeki paralar 
yere saçıldı. Paraların yere saçıldığını gören Mehmet amca, hemen yanına 
gelip ona yardım etti. Paralarının bir kısmını bulamayan Ahmet, kara kara 
düşünmeye başladı. Ahmet’in üzüldüğünü fark eden Mehmet amca, ona ne 
kadar para kaybettiğini sordu. Ahmet, paraları aramaya devam ederken, 
Mehmet amca para kesesinden eline aldığı parayı gülümseyerek ona uzattı. 
   Her şeyden habersiz kendi parasını aldığını düşünen Ahmet, annesinin iste-
diklerini alarak yola koyulmuştu bile. İyiliklerin bazen sessizce ve güzelce yapı-
labildiğini bilmeden…

Yukarıdaki	metni	okuyun.	Metindeki	hikâye	unsurlarını	verilen	boşluklara	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

Kişi Zaman

Olay

Yer
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20.		Aşağıdaki	metni	okuyun	ve	metne	uygun	olan	başlıkları	işaretleyin.

BESİN KAYNAĞIMIZ SÜT

SÜTÜN YARARI PEYNİRİN YAPILIŞI

 

 İnekler yavrularını sütle besler. Biz de 
ineklerin sütünden besin olarak yararlanırız. 
Peynir, yoğurt gibi birçok ürünü sütten elde 
ederiz. İnek sütü, bol miktarda yararlı besin 
içerir. İçerdiği protein ve kalsiyum sayesinde 
kaslarımız ve kemiklerimiz güçlenir. Vitaminler 

açısından zengin olan süt, bağışıklığı güçlü tutarak hasta olmayı engel-
ler. Beynin gelişiminde ve çalışmasında faydalıdır. Düzenli bir şekilde 
tüketilen günlük bir bardak sütün; çocukların problem çözme ve dikkat 
becerilerinin gelişimine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. İlkokul çağındaki 
çocukların okul başarısının artması için günde en az iki su bardağı süt 
içmeleri önerilmektedir.

.......................................................
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21.		Aşağıdaki	 tekerlemeleri	 okuyun.	Okuduğunuz	 tekerlemelere	uygun	bir	 başlık	
belirleyin	ve	tekerlemenin	üstüne	yazın.

Sağ elimde beş parmak
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Hepsi eder on parmak
Sen de istersen say bak

Aydede aydede
Evin barkın nerede?
İnce belde
İnce belin neresinde?
İki dalın arasında
Keklik getir
Yağa batır
Sen yiyemezsen
Bana getir aydede

Allı kiraz
Ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geldi
Eşim seni seçti
Oyunun başı
Çeşmeden su taştı

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

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

a) b)

c)
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22.		Aşağıdaki	metni	okuyun.	Verilen	boşluğa	metne	uygun	bir	başlık	yazın.

 

 Abdullah, Elif ve Berk parkta Ecem’in gelmesini bekliyorlardı. Ecem’in 
neden geciktiğini hepsi merak etmeye başladı. Çünkü Ecem her yere vak-
tinde gelirdi. Üç arkadaş Ecemlere gitmek için parktan ayrılırken Ecem’in 
elinde patenleri ile parka doğru koşarak geldiğini fark ettiler. Elif, “Ecem 
paten almış.” diye sevinçle bağırdı. Ecem, arkadaşlarının yanına geldiğinde 
sevinçle patenini gösterdi ve heyecanla anlatmaya başladı: 
 — Bakın arkadaşlar, patenim turuncu-beyaz renginde ve tekerlekli. 
Ayakkabı gibi ayağımıza giyeceğiz. Ancak dengede durmak biraz zor olu-
yormuş. Öğrenene kadar çok fazla düşebilirmişiz. Yaralanmamak için de 
paten kaymadan önce kask, dizlik ve dirseklik takmamız gerekiyormuş. Berk, 
Ecem’in sözünü heyecanla keserek:
 — Ben paten kaymayı biraz biliyorum, isterseniz hepinize öğretirim.
Abdullah, Berk’ten önce paten kaymak için “Ben de biraz biliyorum, ben 
de öğretirim.” dedi.
 Abdullah ve Berk, pateni denemek için kendi aralarında sıra tartışma-
sına çoktan başlamışlardı. Ecem:
 — Arkadaşlar lütfen sakin olun ve beni dinleyin. Babamla paten alır-
ken babam, “Ecemciğim, paten ile kayabilmen için önce nasıl kullanıldığını 
öğrenmen gerekiyor. Yakın arkadaşlarının da öğrenmesi için paten öğret-
meninle ve arkadaşlarının babalarıyla görüştüm.” dedi. Yarın öğretmenimiz 
bize paten kaymayı öğretecek.
 Ecem’in sözlerini duyan arkadaşları sevinçten havalara uçtular. Paten 
kaymayı öğrenecek olmanın mutluluğu ile parkta oyunlarını oynayıp evle-
rine döndüler. 

...........................................................................................
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23.		Aşağıdaki	metinleri	okuyun.	Okuduğunuz	metinlerin	türlerini	(hikâye	edici,	bil-
gilendirici	ve	şiir)	altlarında	verilen	boşluklara	yazın.

AĞAÇLAR
   Ağaçlar; dalları, gövdeleri, özsuları, yap-
rakları, tohumları ve çiçekleri ile birçok farklı 
hayvan için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. 
Örneğin tavşanlar, ağaçların yapraklarıyla 
ve yere düşen dalların kabukları ile beslenir. 
Sincaplar ağaçların tohumlarını, kangurular 
yaprak ve meyvelerini, zürafalar ise yaprak-
larını, dallarını, meyvelerini ve tohumlarını 
yer.

YEŞİL İLKBAHAR
Soğuk gitti, kar gitti,
Gelen yeşil ilkbahar.
Kuru rüzgârlar gitti,
Gelen yeşil ilkbahar.

Gül gül olup açılan,
Mis kokular saçılan,
Şen duygular saçılan,
Gelen yeşil ilkbahar.

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

ÇOBAN VE YABAN KEÇİLERİ
 Çoban, keçilerini kırda otlatıyormuş. Bir de bakmış ki, hayvanlarının 
arasına yaban keçileri karışmış. Sevinmiş. Hiç ses çıkarmamış. Akşam 
olunca hepsini ağıla getirip kapatmış.
 Ertesi gün bir fırtına kopmuş. Ardından yağmur bastırmış. Bir 
yağmur ki sormayın... Çoban, keçileri dışarı çıkaramamış. Hepsine de içe-
ride bakmak zorunda kalmış. Kendi keçilerine ölmeyecekleri kadar azıcık 
ot vermiş. Yaban keçilerine ise bol bol ot vermiş. Onları iyice doyurmuş. 
Çoban, böylece yaban keçilerinin kendisine bağlanacağını ve kaçmayaca-
ğını düşünüyormuş. Ancak beklediği gibi olmamış. Yaban keçileri bulduk-
ları ilk fırsatta kaçmışlar. Çoban, neden onunla kalmak istemediklerini 
kaçan keçilere sorduğunda şöyle demişler:
 – Sen bizi yanında tutmak için kaç yıldır seninle olan keçilerine azıcık 
ot verip diğer bütün otları bizim önümüze koydun. Biz sana nasıl güve-
nip yanında kalalım?
 Çoban bu sözleri duyduktan sonra yaptığı hatayı anlamış. Yıllardır 
yanında olan keçilerinin kıymetini bileceğine söz vermiş ve onlara gözü 
gibi bakmış.  

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



34

24.		Aşağıda	verilen	metinlerin	türlerini	altlarındaki	boşluğa	yazın.

GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL  
Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.  
Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül. 
Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gülü incitme gönül.

    Yumurta kabuğunun beyaz veya sarı renkte olması yumurt-
layan tavuğun ırk özelliklerine bağlıdır. Ancak yumurtaların 
kabuğunun beyaz veya sarı olması besin değerini etkilemez.

UYUYAN DEV
  Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman 
içinde kalbur saman içinde... Ülkenin bi- 
rinde peri padişahı ve halkı mutlu mutlu 
yaşarken günün birinde ülkelerine bir 
dev musallat olmuş. Halk, kendilerine za- 
rar vermemesi için onun her istediğini 
yapıyormuş. Padişah ise devden kurtul-
manın bir yolunu arıyormuş. Devin uyku-
sunun çok derin olduğunu öğrenmiş. 
Uyuduğunda top atılsa duymuyormuş. 
Bir gün dev uyuduğunda bütün halk an-
laşıp onu yattığı yatakla birlikte okyanusa 
sürükleyip bırakmışlar. Dev uyandığında 
kendisini okyanusun ortasında bulmuş.

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

..........................................
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25.		

Metinle ilgili ipucu veren bölüme başlık denir. Başlık, metni 
oluşturan temel ögelerden biridir. 

Düz yazıda cümlelerden oluşan bölüme paragraf adı verilir. 
Paragrafların ilk cümlesi satır başında boşluk bırakılarak yazılır.

Verilen	bu	bilgilere	göre	aşağıdaki	metni	okuyun	ve	boşlukları	uygun	şekilde	
tamamlayın.

AT İLE EŞEK

   At ile eşek yüklerini yüklenmişler, gidiyorlarmış. Eşek yorgunluktan bitmiş, 
tükenmiş. Ata yalvarmış:
   – Ne olursun, benim yükümden biraz al. Yoksa şuracıkta düşüp bayılaca-
ğım, demiş.
   At duymamazlığa getirmiş, yürümeye devam etmiş. Eşek az sonra yolun 
ortasına yıkılıp bayılmış. Sahibi, eşeğin yükünü indirmiş ve ata yüklemiş. Bu 
kadar yükün altında iki büklüm olan at:
   – Ah, benim akılsız başım, diye inlemiş. Keşke eşeğin dediğini yapsaydım. 
Hem bu kadar yükü yüklenmezdim hem de eşek boşu boşuna yorgunluktan 
bayılmazdı, demiş.

• ................................................... metnin başlığıdır.

• Metin ...................... paragraftan oluşmuştur.
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26.		 Duygu ve düşüncelerin dizeler hâlinde anlatıldığı metinlere “şiir” denir.
▪ Şiirdeki her bir satıra “dize(mısra)” denir. Şiirdeki her dizenin ilk harfi büyük 
yazılır.
▪ Şiirlerde dört dizenin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere “kıta” denir.

Aşağıdaki	şiiri	okuyun.	Okuduğunuz	şiirle	ilgili	verilen	cümlelerdeki	boşlukları	
tamamlayın.

          AŞI
Bazıları korkuyorlar,
Korkulacak şey mi aşı?
Sağlığımı koruyorlar,
Sağlıktır her şeyin başı.

Aşıdan değil mikroptan kork. 
Korunmazsan düşmanlar çok. 
Seviyorsan sağlığını,
Korunmaktan başka yol yok.

İsmail Hakkı SUNAT

........................................... şiirin başlığıdır.

Şiir ...................... dizeden oluşmaktadır.

Şiir ....................... kıtadan oluşmaktadır.
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27.		Aşağıdaki	e-postayı	okuyun	ve	bu	e-postaya	uygun	bir	cevap	yazın.

Kimden: kerembrn38@meb.gov.tr
Kime: 
Konu: Yöresel Yemekler
   Ülkemizdeki farklı yemekleri ve bu yemeklerin nasıl 
yapıldığını araştırıyorum. Sen de yaşadığın yöreye ait 
meşhur bir yemeğin yapılışını anlatan bir e-posta 
yazıp bana gönderir misin?
   Teşekkür ederim.

Gelen e-posta

Kimden: 

Kime: kerembrn38@meb.gov.tr

Konu: Yöresel Yemekler

Giden e-posta

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

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

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

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

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

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

.......................................................................
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28.		Aşağıdaki	metni	okuyun.	Metinde	geçen	hayalî	ve	gerçek	ögeleri	aşağıda	veri-
len	kutucuklara	yazın.

   Minik kedicik, sabah güneşi selamladıktan sonra yavaşça 
kapıya doğru ilerledi. Artık beslenme saati gelmişti. Ama 
nedense hâlâ kapı açılmamıştı. Biraz daha bekledi, oyalandı 
ama yine yemek yoktu. Bugün bu kapıdan yemek alamaya-

cağını anlayınca Yalçın amcanın lokantasına doğru ilerledi. Nasıl olsa Yalçın 
amca hayvanları severdi. Ayrıca da çok lezzetli yemekleri vardı. O zaman 
bir kere daha doğru yerin orası olduğunu düşünüp, yola koyuldu. Yalçın 
amca kediyi görünce hemen ona bir kap yemek hazırladı ve önüne koydu.

YEMEK ARAYAN KEDİ

HAYALÎ	ÖGELER

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

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

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

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

GERÇEK	ÖGELER

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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29.		 Bakteri	Yüklü	BulutlarBakteri	Yüklü	Bulutlar
   Bulutlarda	 yaşam	 olduğunu	 biliyor	 muydu-
nuz?	 Alp	 Dağları	 üzerindeki	 bulutları	 inceleyen	
Avusturalyalı	bir	grup	araştırmacı,	bulutlarda	ya-
şayan	ve	çoğalan	bakterilerin	yağmur	yağdırabi-
leceğini	ve	iklimi	değiştirebileceğini	ileri	sürüyor…

Okuduğunuz	metinden	ulaşabileceğiniz	çıkarımların	başına	“+”,	ulaşamayacağı-
nız	çıkarımların	başına	“-”	yazın.

Bulutlarda yaşayan ve çoğalan bakteriler yağmur yağdırabilir.

Bulutlarda bakterilerin çoğalmadığı tespit edilmiştir.

Bulutlarda yaşayan ve çoğalan bakteriler iklim üzerinde etkilidir.

Avusturalyalı bir grup araştırmacı bulutlarda yaşam olduğunu ileri
sürmektedir.

Araştırmacılar, şimşeklerin bakteri ürettikleri ile ilgili deneyler
yapmaktadır.



40

30.		Aşağıda	3/A	sınıfı	öğrencilerinin	sevdiği	renklerle	ilgili	grafik	verilmiştir.	Grafiği	
inceleyerek	soruları	cevaplayın.
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Grafik: Sevilen Renkler Grafiği
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YeşilKırmızıMaviSarı

Öğrenci 

Renkler

En	fazla	sevilen	renk	hangisidir?

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

En	az	sevilen	renk	hangisidir?

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

Yeşil	rengi	seven	öğrenci	sayısı	kaçtır?

...................................................................................................................................................................
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31.		Aşağıda	verilen	kelimelerin	hepsini	kullanarak	“ilkbahar”	konulu	bir	şiir	yazın.	

ilkbahar çiçekler

kuzularsevinç dereler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................
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32.		Aşağıda	verilen	kelimelerin	hepsini	kullanarak	 “tutumluluk”	konulu	 iki	kıtadan	
oluşan	bir	şiir	yazın.

para

harçlıkkumbara tasarruf

ihtiyaç mutluluk

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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33.		Aşağıda	bir	metne	ait	cümleler	karışık	olarak	verilmiştir.	Bu	cümleleri	olayların	
oluş	sırasına	göre	sıralayarak	verilen	boşluğa	yazın.

YALANCI	ÇOBAN
🔶 Çoban yaptığı hatayı anlamış.
🔶 Yardıma koşan köylülere gülüp alay edermiş.
🔶 “Yetişin kurt var!” diyerek sürekli bağırıp, köylüleri kandırırmış.
🔶 Ama bu sefer kimse çobana inanmadığı için yardıma gelmemiş.
🔶 O günden sonra hiç yalan söylememiş.
🔶 Bir gün kurt gerçekten gelmiş ve çoba-
nın sürüsüne saldırmış.
🔶 Köylüler de hep ona inanır yardıma  
koşarmış.
🔶 Eskiden köyün birinde yalancı bir çoban 
yaşarmış.
🔶 Çoban kurt var diye bağırıp yardım istemiş.

YALANCI	ÇOBAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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34.		İtalya’da	yaşayan	Sofia’dan	sana	bir	mektup	var.	Bu	mektubu	oku	ve	sen	de	
Sofia’ya	cevap	olarak	bir	mektup	yaz.

 Merhaba benim adım Sofia,                                        
 İtalya’da yaşıyorum. Farklı ülkelerde yaşayan çocukların oynadığı oyunları 
merak ediyorum. Bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Senden arkadaş-
larınla evde, parkta veya okulda oynadığın bir çocuk oyununu tanıtan mektup 
yazıp bana yollamanı istiyorum. Belki biz de burada arkadaşlarımla bu oyunu 
oynarız. Şimdiden teşekkür ediyorum.

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

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

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

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

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

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

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

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

27.01.2022

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

Adres:
Largo di Villa Peretti,3,00185
Roma/İTALYA

Sofia

Adres:

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

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

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

...............................................
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35.		              KAHRAMAN	ŞERİFE	BACI
 Millî Mücadele’de eli silah tutan kadın-erkek herkes cepheye koşmuş ve bu 
kutsal mücadele zaferle sona ermiştir. Azmi, kararlılığı ve cesaretiyle ön plana 
çıkan kadın kahramanlardan birisi de Kastamonu’nun gururu Şerife Bacı’dır.

 Kar yolları kapamış vaziyette iken, İnebolu’ya çıkarılan cephane ve silahların 
Kastamonu üzerinden Ankara’ya sevk edilmesi gerekiyordu. Şerife Bacı, bakacak 
başka kimse olmadığı için cephane sevkiyatında bebeği Elif’i de yanında getirmek 
durumunda kalmıştı. Kağnısına top mermilerini yükledi. Sırtında taşıdığı Elif’i İnebolu 
çıkışında mermilerin arasında bir yere yerleştirdi. Sırtındaki yün yorganı hem mer-
mileri hem de kızını koruyacak şekilde üzerlerine serdi.

 Geçen zaman içerisinde soğuktan dolayı takati kalmayan Şerife Bacı donarak 
şehit olduğunda 20 yaşında idi. Kastamonu Kışlası önünde, bebeği sırtında cephane 
yüklü kağnıda hayata gözlerini yumdu.

Şehit	Şerife	Bacı’ya	duygularınızı	anlatan	bir	mektup	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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36.		Mert	 ve	 arkadaşları	 her	 hafta,	 yazdıkları	 hikâyeleri	 birbirlerine	 okuyorlar.	
Mert,	 arkadaşlarının	 ilgisini	 çekecek	 ve	 onları	 şaşırtacak	 bir	 hikâye	 yazmak	
istiyor.	Mert’in	arkadaşlarına	okuması	 için	bir	hikâye	oluşturun	ve	aşağıdaki	
boşluğa	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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37.		Aşağıda	verilen	görselle	ilgili	bir	hikâye	oluşturun	ve	hikâyenizi	alttaki	boşluğa	
yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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38.		Aşağıda origami tekniğiyle yapılan bir arabanın yapım aşamalarını sırasıyla anlatan 
görseller yer almaktadır.

Siz	de	bu	görsellere	göre,	arabanın	yapım	aşamalarını	anlatan	yönergelerden	
boş	bırakılanları	örneklerdeki	gibi	verilen	boşluklara	yazın.

1. ..............................................................................................................................................................

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

2. .............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Dikdörtgen bir kâğıdı iz yapmak için tam ortadan önce yatay sonra dikey 

katlayın ve geri açın.

Orta çizginin üst kısmından iki parmak genişliğinde önceki şeklin üzerine ge-

lecek şekilde alt tarafa doğru katlayın.

Üst taraftaki dikdörtgeni, sağ tarafı orta çizgiye denk gelecek şekilde katlayın.
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39.		Ankara’nın	başkent	oluşu	 ile	 ilgili	 resim	ve	 şiir	yarışması	düzenlenmiştir.	Bu	
yarışmaya	katılacağınızı	düşünerek	aşağıdaki	katılım	formunu	doldurun.

“ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU” KONULU RESİM VE ŞİİR 
YARIŞMASI KATILIM FORMU

ADI SOYADI

SINIFI

DOĞUM TARİHİ

OKULUN ADI

SORUMLU ÖĞRETMEN

YARIŞMAYA KATILACAĞI
ALAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

RESİM

ŞİİR
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40.		Aşağıdaki	metinde	noktalama	işaretlerinin	kullanımında	ve	kelimelerin	yazımın-
da	bazı	hatalar	yapılmıştır.	Bu	hataları	bulup	düzelterek	verilen	boşluğa	metni	
yeniden	yazın.

ATATÜRK VE ÇOCUK
 Atatürk bir sabah bazı görevliler ile birlikte çankaya sırtlarında yürüyüşe 
çıkmıştı. Karşıdan gelmekte olan küçük bir çocuk, onları görünce durdu ve 
kenara çekildi. Atatürk, çocuğu yanına çağırdı ve gülümseyerek sordu:
 – adın ne bakayım?
 – Cemil.
 – Buralarda mı oturuyorsun.
 – Hayır, ayrancıda. 
 – Okula gidiyor musun!
çocuk, başıyla “Evet!” anlamına gelen bir işaret yaptı.
 – Cemil sen büyüdüğün zaman ne olacaksın?
 – Asker olacağım.
 – Asker olup da ne yapacaksın?
 – Düşman bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu buradan kova-
cağım!
 Atatürk bir şey demedi. Küçücük cemili kollarından tuttu, kaldırdı ve alnına 
bir öpücük kondurdu. Sonra onu oyununa geri gönderip yoluna devam eder-
ken yanındakilere şöyle dedi:
 – Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve 
gözüm arkada kalmayacak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41.		Aşağıdaki	metinde	boş	bırakılan	yerleri	uygun	noktalama	işaretleri	ile	tamam-
layın.

   Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor( )
   Atatürk( )ün Çankaya Köşkü( )ndeki bahçesini yapıyordum( ) Bir gün 
Atatürk( ) yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir 
ağacın Atatürk( )ün geçeceği yolu kapadığını gördük. Ağacın bir yanı dik 
bir sırt, diğer yanı suyu çekilmiş bir havuzdu. Atatürk, havuz etrafındaki 
kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Derhal atıldım( )
   ( )Emrederseniz derhal keselim Paşam.
   Atatürk bir an yüzüme baktı( ) sonra( )
   ( )Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin( ) Dedi. 
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42.		Aşağıdaki	paragrafta	eş	sesli	olan	kelimeleri	bularak	balonların	üzerine	yazın.	
Bulduğunuz	bu	kelimeleri	iki	farklı	anlamı	ile	cümle	içerisinde	kullanın.

EN GÜZEL YOLCULUK
   Yaz tatili gelmiş, okullar kapanmıştı. Sabah erkenden uyanıp kahvaltımızı 
yaptık. Akrabalarımızı ziyaret etmek üzere yola çıktık. Otomobilin arka koltu-
ğunda kardeşimle beraber oturuyorduk. Yol boyu güzel güzel şehirlerden, köy-
lerden geçtik. Otomobilin camından bakarken kır üzerinde otlayan kuzular 
gördük. Köyümüze ulaştığımızda hava çoktan kararmıştı. Dedem ve ninem bizi 
kapıda karşıladı. Sarılıp hasret giderdik. Bir araya gelmek hepimizi çok mutlu 
etmişti.

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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43.		Aşağıdaki	 görselleri	 inceleyin.	Görsellerdeki	 olayları	 birbiriyle	 ilişkilendirerek	
kısa	bir	metin	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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44.		Aşağıdaki	metni	 inceleyin.	Metindeki	 noktalama	 ve	 yazım	 hatalarını	 bulun.	
Metni	düzeltilmiş	hâliyle	yeniden	yazın.

      BİR	FİKRİM	VAR
 3-A sınıfının öğrencileri, hangi oyunu oynayacaklarını düşünüyorlardı( ) Esma, 
söz alıp( ) Mikrafon bende adlı oyunu oynayalım, örtmenim. Dedi( )
Ali( ) merakla( )
 ( )Oyun nasıl oynanıyor( )
Özlem( )
 ( )Önce halka oluşturacağız. Sonra örtmenimiz müziği acacak ve mikrafon 
elden ele dolaşacak. Daha sonra örtmenimiz, müziği birden durduracak( ) En 
sonunda mikrafon kimin elinde ise o kişi( ) Mikrafon Bende( ) deyip bir sarkı 
söyleyecek( )
Zeynep( )
 ( )Mikrafonumuz yok( ) nasıl oynıyacağız( )
Sibel( )
 ( )Kalemi mikrafon yapabiliriz.
nazmiye Örtmen( )
 ( )Harikasın sibel, güzel fikir( ) Şimdi oyunu oynayalım( ) Hazırmısınız( ) 
Tüm öğrenciler( )
 ( )Eveeet, Yaşasın!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45.		               Bilim Gözlem Yapmakla Başlar
   Bilim insanları ve çocukların, ortak özelliklerinden biri de merak duygu-
sudur. Merak etmek; soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. Bir konu 
merak edildiğinde önce gözlem yaparak araştırmaya başlanır. Bu araştırma-
lar, bilimin temelini oluşturur. Gözlem yaparken duygular ve duyu organla-
rı kullanılır. Gözlem yapmaya başlandığında merak edilen konu hakkında 
sorular sorulur ve sorunun cevabı araştırılır. Araştırma yaparken her şeye 
farklı açıdan da bakılması gerekir. İhtiyaç hâlinde araştırma yapılırken farklı 
araçlar da kullanılır.
   Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem yapabilir. İncelemek 
istediğiniz, merak ettiğiniz her bir olayı gözlemleyebilirsiniz. Mesela, gökyü-
zündeki yıldızları, balıkları, eve girmiş sineği, böceği, ağaçları… 

Yukarıdaki	metni	harflerin	yazılış	özelliklerine	dikkat	ederek	özenli	ve	okunaklı	
şekilde	yazın.
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ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

MATEMATİK
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1.		Aşağıdaki	abaküslerde	modellenen	üç	basamaklı	doğal	sayıları	ve	okunuşlarını	
yazın.

Okunuşu

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

Yüzlük

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onluk Birlik

Okunuşu

Yüzlük Onluk Birlik

Okunuşu

Yüzlük Onluk Birlik

Okunuşu

Yüzlük Onluk Birlik

Okunuşu

Yüzlük Onluk Birlik

Okunuşu

Yüzlük Onluk Birlik
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2.		Buket, Dilek ve Mihriban birlikte ritmik sayma oyunu oynayacaklardır. Oyunda 
çocuklar 485 yazan kutudan başlayarak yukarıya doğru ritmik sayarak en üstteki 
kutuya ulaşacaktır. Buket her bir zıplamada birer birer, Dilek onar onar, Mihriban 
yüzer yüzer ileriye doğru ritmik sayacaktır.

Buket Dilek Mihriban

485485485

Buna	göre;

a)	Buket,	en	son	hangi	sayıya	ulaşmıştır?		 ...............

b)	Dilek,	en	son	hangi	sayıya	ulaşmıştır?		 ...............

c)	Mihriban,	en	son	hangi	sayıya	ulaşmıştır?  ...............

3.		Asya, aklından üç basamaklı 107 sayısını tutuyor. Arkadaşlarına bu sayıya ait 
basamak ve sayı değerlerini içeren ipuçları veriyor ve aklından tuttuğu sayıyı bul-
malarını istiyor. 

Buna	göre	Asya’nın	verdiği	ipuçlarından	doğru	olanların	başındaki	kutucukları	
maviye,	yanlış	olanların	başındaki	kutucukları	kırmızıya	boyayın.

Sayının birler basamağında 7 vardır.
Sayının onlar basamağında 1 vardır.
Sayının yüzler basamağında 1 vardır.
Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 100’dür.
Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 10’dur.
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4.		Okunuşları	verilmiş	olan	doğal	sayıların	en	yakın	oldukları	onlukları	ve	yüz-
lükleri	yazın.

Okunuşu Sayı En	yakın	onluğu En	yakın	yüzlüğü
Üç yüz kırk dokuz ............ ............ ............
Yüz seksen bir ............ ............ ............
Yedi yüz otuz dört ............ ............ ............
Altı yüz yetmiş beş ............ ............ ............
Beş yüz on üç ............ ............ ............
Dört yüz iki ............ ............ ............

5.		Dört sporcunun katıldığı bir spor müsabakasında yarışmacılardan forma numara-
larına göre büyükten küçüğe doğru sıraya geçmeleri isteniyor. 

217

Ediz Mehmet Faruk Fatih

106 185238

Buna	göre	sporcuların	kaçıncı	sırada	olduklarını	kutucuklara	yazın.

  Ediz Mehmet Faruk Fatih
 .........  .........  .........  .........

6.		Aşağıda	kuralları	verilen	sayı	örüntülerini	devam	ettirin.

54 ..... ..... ..... ..... .....Kural: 5 azalır, 3 artar.

29 ..... ..... ..... ..... .....Kural: 8’er artar.

78 ..... ..... ..... ..... .....Kural: 9 artar, 2 azalır.

90 ..... ..... ..... ..... .....Kural: 4’er azalır.
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Tek sayı ile tek sayının toplamı her zaman çift sayıdır.
Tek sayı ile çift sayının toplamı her zaman tek sayıdır.
Çift sayı ile çift sayının toplamı her zaman çift sayıdır.

7.		Aşağıda	modellenen	sayıların	toplamlarını	örnekteki	gibi	bulun.	Bulduğunuz	
sonucun	tek	mi,	çift	mi	olduğunu	boşluklara	yazın.

5 + 3 = 8

+ =

Tek sayı Tek sayı Çift sayı

+ =

+ =

.... + .... = .....

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

+ =

.... + .... = .....

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

.... + .... = .....

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

.... + .... = .....

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

.... + .... = .....

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

.... + .... = .....

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

+ =

+ = + =

.... + .... = .....

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

+ =



63

8.		Aşağıdaki	toplama	işlemlerinin	eldeli	olması	için	işlemlerde	verilen	kutucuklara	
hangi	rakamlar	gelebilir?	Örneği	inceleyerek	rakamları	kutucuklara	yazıp	iş-
lemleri	yapın.

325
465
7 9 0

Örnek:

...........

32.. .
465

...........

32.. .
465

...........

32.. .
465

...........

32.. .
465

...........

9.		Oklar	üzerinde	verilen	toplama	işlemlerini	yapın.	İşlem	sonuçlarını,	hedef	
tahtasında	verilen	sayılardan	uygun	olanı	ile	eşleştirin.	

(231+125)+402= ..........

(614+201)+172= .......... 758

987
(201+172)+614= ..........

(402+231)+125= ..........

10.		Aşağıdaki	toplama	işlemlerinin	sonuçlarını	örneklerde	verilen	yöntemleri	kul-
lanarak	tahmin	edin.	Tahminlerinizi	işlem	sonuçlarıyla	örnekteki	gibi	karşılaştırın.

362
2 3 5

5 7 6
4 7

.. . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

360
240
600...........

3 6 2
2 3 5
5 9 7...........

600
5 9 7
003...........

İşlem

Yuvarlama yaparak toplamı tahmin edin.

Tahminî 
sonuç

Gerçek 
sonuç Fark

Sayı çiftlerini kullanarak toplamı tahmin edin.

2 3 2
1 4 8

45+30=

15+60=75

15 30+30

200+30
1 00+40
300+70=370

2 3 2
1 4 8
380...........

3 80
3 7 0

...........

İşlem

Basamak değerlerini bularak toplamı tahmin edin.      

Tahminî 
sonuç

Gerçek 
sonuç Fark

4 1 5
3 2 6

. . . . + . . . .

. . . . + . . . .

. . . . + . . . . = . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

0 1 0

85+20=

.... + ....

..... ......... + ....

2 5+74=

.... + .... = ....

.... + ....
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362
2 3 5

5 7 6
4 7

.. . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

360
240
600...........

3 6 2
2 3 5
5 9 7...........

600
5 9 7
003...........

İşlem

Yuvarlama yaparak toplamı tahmin edin.

Tahminî 
sonuç

Gerçek 
sonuç Fark

Sayı çiftlerini kullanarak toplamı tahmin edin.

2 3 2
1 4 8

45+30=

15+60=75

15 30+30

200+30
1 00+40
300+70=370

2 3 2
1 4 8
380...........

3 80
3 7 0

...........

İşlem

Basamak değerlerini bularak toplamı tahmin edin.      

Tahminî 
sonuç

Gerçek 
sonuç Fark

4 1 5
3 2 6

. . . . + . . . .

. . . . + . . . .

. . . . + . . . . = . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

. . . . . . . .

. . . . . . . .

...........

0 1 0

85+20=

.... + ....

..... ......... + ....

2 5+74=

.... + .... = ....

.... + ....

11.		             

200 1 0
301 00

300 40 340

+
+

+
+

=

......

......

......
+

Aydan Öğretmen, bir toplama işleminin sonucunu toplananların basamak değeri-
ni kullanarak tahmin etmiştir. 

Aydan	Öğretmen’in,	sonucunu	bu	yöntemle	tahmin	ettiği	işlem	aşağıdakilerden	
hangisi	olabilir?

2 0 3A) B) C)208 2 1 1
1 7 2 133 1 1 9
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12.		

850 TL 910 TL?

Dilek’in almak istediği bisiklet 850 TL’dir. Bisikletle birlikte korna da alan Dilek 
toplam 910 TL ödemiştir. 

Buna	göre	korna	kaç	TL’dir?

13.		
OCAK
Atatürk Mahallesi: 102
Yenice Mahallesi: 241

ŞUBAT
Atatürk Mahallesi: 132
Yenice Mahallesi: 194

MART
Atatürk Mahallesi: 125
Yenice Mahallesi: 203

Bir kargo şirketinin ocak, şubat ve mart aylarında Atatürk Mahallesi ve Yenice 
Mahallesi’ne götürdüğü kargo paket sayıları verilmiştir.

Buna	göre	kargo	şirketi,	Atatürk	ve	Yenice	Mahallelerine	üç	ay	boyunca	kaç	
tane	kargo	paketi	götürmüştür?
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14.		Bir çiçekçi, 2 kasa kaktüs çiçeği satın alıyor. Birinci kasada 47 adet kaktüs çiçeği bu-
lunuyor. İkinci kasadaki kaktüs çiçeklerinin sayısı ise birinci kasadaki kaktüs çiçeklerinin 
sayısından 25 fazladır.

Çiçekçinin	toplam	kaç	tane	kaktüs	çiçeği	satın	aldığını	bulun.

15.		Aşağıdaki	çıkarma	işlemlerini	yapın.	İşlemlerin	üzerinde	yazan	harfleri	doğru	
sonuçlarla	eşleştirerek	gizlenen	şifreyi	bulun.

634
2 8 5

...........

R

662
220

...
263

...
513

...
253

...
513

...
349

...
442

...
209

...
442

...........

I

548
285

...........

B

374
165

...........

L

799
286

...........

A

498
245

...........

Ş

16.		Sincap ailesi, topladığı 357 tane fındığın 273 tanesini komşularına dağıttı.
a)	Sincap	ailesinde	kaç	tane	fındık	kaldığını,	sayıları	en	yakın	onluğa	yuvarla-

yarak	tahmin	edip	yazın.
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b)	Sincap	ailesinde	kaç	tane	fındık	kaldığını	işlem	yaparak	bulun.

c)	İşlem	sonucunuzu,	tahminî	işlem	sonucunuzla	karşılaştırıp	uygun	kutucuğu	
işaretleyin.

Tahminim, işlem sonucundan büyüktür.
Tahminim, işlem sonucundan küçüktür.

17.		Ömer Bey; 500 parçalık yapbozun birinci gün 207 parçasını, ikinci gün birinci 
günden 46 parça fazlasını tamamladı.

Ömer	Bey’in	yapbozunda	tamamlanmamış	kaç	parça	kaldığını	bulun.
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18.		Batıkent İlkokulunda 586 öğrenci vardır. Okul müdürü tarafından yapılan ankette 
176 öğrencinin satranç, 246 öğrencinin mangala, geriye kalan öğrencilerin dama 
oynamayı bildiği belirlenmiştir.

Buna	göre	dama	oynamayı	bilen	öğrenci	sayısını	bulun.

19.		Aşağıda	verilen	ifadelerle	bunlara	karşılık	gelen	çarpma	işlemlerini	eşleştirin.

3’ün 4 katı = .......

12’nin 6 katı = .......

45’in 12 katı = .......

3 x 4 = .......

45 x 12 = .......

7’nin 9 katı = .......

27’nin 8 katı = .......

6’nın 24 katı =  .......

27 x 8 = .......

7 x 9 = .......

12 x 6 = .......

6 x 24 = .......
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20.		Aşağıdaki	çarpma	işlemlerini	yapın.

3 6
24

307
 2

225
 4

263
 3

205 x 4 = 324 x 3 = 128 x 5 =

3 8
1 8

5 7
1 4

2 0
34

21.		Bisikletin	tekerlerindeki	çarpma	işlemlerini	örneklerdeki	gibi	kısa	yoldan	yapın.

.....
.....

..........

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

.....
....
.

.....
.....

..........

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

....
....
..

633636
0

30
54 47

70 5

50
0

7
3

86
9

10 100
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22.		Bir ilçe belediyesinde çevre kirliliğini önlemek için mutfaktaki atık yağları toplama 
projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında ilk yıl 250 kilogram atık yağ toplanmıştır. 
İkinci yıl ise birinci yılın 4 katından 128 kilogram eksik atık yağ toplanmıştır. 

Buna	göre	ikinci	yıl	kaç	kilogram	atık	yağ	toplanmıştır?

���������
�������

23.		

 Dede Anneanne Baba Anne Can 
 72 yaşında  69 yaşında 42 yaşında ............... 10 yaşında

 

Bu	görselde	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayın.	

a)	Can’ın	annesinin	yaşı,	Can’ın	yaşının	4	katının	2	eksiğidir.	Can’ın	annesinin	
yaşı	kaçtır?
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b)	Can’ın	annesi	ile	babasının	yaşları	toplamının	7	katı	kaçtır?

c)	Can’ın	ve	anneannesinin	yaşları	çarpımının	258	eksiği	kaçtır?

ç)	Can’ın	dedesinin	yaşının	6	katının	34	fazlası	kaçtır?

24.		Aşağıdaki	bölme	işlemlerini	yapın.	İşlemlerin	doğru	sonuçlarını	ipe	asılı	olan	
sayıların	kart	rengine	boyayın.

84 7 9 5 5 3 9 3 7 2 4 6 6 6 42 3

1811
19

141312
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25.		Aşağıda	verilen	ifadelere	karşılık	gelen	işlemleri	yapın.	İşlem	sonuçlarını	boşluğa	
yazın.

95 sayısının 5’e bölümü .......... eder.

36 sayısının 2’ye bölümü .......... eder.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

48 sayısının 4’e bölümü .......... eder.

91 sayısının 7’ye bölümü .......... eder.

84 sayısının 6’ya bölümü .......... eder.

İşlem
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26.		Aşağıdaki	bölme	işlemlerini	kısa	yoldan	yapın	ve	okları	örnekteki	gibi	doğru	he-
defe	ulaştırın.

6

9

8

7

5

80
10 = 

.....

60 10 = .....

90 10 = .....

50 10 = .....
70 10 = .....

27.		Mehmet Bey ve ailesi pazarda satmak için bahçelerinden 98 kg elma topladı. 
Elmaları her bir kasada 7 kg olacak şekilde tartıp kasalara koydular. 

Toplam	20	kasası	olan	Mehmet	Bey	ve	ailesinin	kaç	tane	boş	kasası	kalmıştır?
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28.		a)	Aşağıdaki	modellerin	belirttiği	kesirleri	örnekteki	gibi	altlarına	yazın.

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

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

2
8

, çeyrek

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

b)	Aşağıda	verilen	modeller	üzerinde	istenen	kesirleri	boyayarak	gösterin.

2
8

1
2

5
5

3
6

29.		a)	Aşağıda	verilen	modellerin	birim	kesir	kadarını	boyayın	ve	oluşan	birim	kesri	
altlarına	yazın.

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

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

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

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

b)	Yukarıdaki	birim	kesirlerden	aynı	zamanda	bir	bütünü	ifade	eden	kesir	han-
gisidir?	.............................

c)	Yukarıdaki	birim	kesirlerden	aynı	zamanda	yarımı	ifade	eden	kesir	hangi-
sidir?		..............................
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30.		Aşağıda	verilen	görsellerin	ifade	ettiği	kesirleri	örnekteki	gibi	yanlarına	yazın.	
Kesirlerin	pay	ve	paydaları	arasındaki	ilişkiyi	açıklayın.

.....3

.....7

Bir bütün 7 eş parçaya ayrılmış, 3 parçası alınmış.

.....

.....

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

.....

.....

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

.....

.....

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

.................................................................................................................................
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31.		Sude	54	TL’sinin	 1
6

’i	ile	defter,	 1
9

’i	ile	flüt	aldı.	Sude’nin	geriye	kalan	
parasını	bulun.

32.		

Süt

1 2 3

5 6 7

4

Görselleri	verilen	besinlerin	benzediği	geometrik	cisimlerden	hareketle	aşağı-
daki	soruları	cevaplayın.

a)	Hangilerinin	6	yüzü,	8	köşesi	ve	12	ayrıtı	vardır?

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

b)	Hangilerinin	ayrıtı	ve	köşesi	yoktur?

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

c)	Hangilerinin	eğri	yüzeyleri	vardır?

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

ç)	Hangilerinin	5	yüzü,	6	köşesi	ve	9	ayrıtı	vardır?

 ......................................................................................................................
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33.		a)	Aşağıda	verilen	geometrik	şekillerin	simetri	doğrularını	çizin	ve	altında	ve-
rilen	boşluklara	kaç	tane	simetri	doğrusu	çizebildiğinizi	yazın.

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

En	 fazla	 simetri	 doğrusu	 çizebildiğiniz	 geometrik	 şekil	 hangisidir?	 Nedenini	
açıklayın.

b)	Aşağıda	verilen	şekillerin	dikey	ve	yatay	simetri	doğrularına	göre	simetrisini	
çizin.
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34.		Aşağıdaki	soruları	tabloya	göre	yanıtlayın.

Öğrenciler Doğru Işın Açı

Kadir

Hüseyin

Mehtap

Hanife

Mustafa	

Zeynep Öğretmen, geometrik terimlerle ilgili bir oyun hazırlıyor. Öğrencilerin den, 
torbadan seçtikleri resmi tabloda uygun olan kısma yerleştirmelerini istiyor. Kadir, 
Hüseyin, Mehtap, Hanife ve Mustafa seçtikleri resimleri yerleştirdikten sonra yuka-
rıdaki tablo oluşuyor. 

a)	Resimleri	doğru	yerleştiren	öğrenciler	kimlerdir?

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

b)	Resimleri	yanlış	yerleştiren	öğrenciler	kimlerdir?

 ......................................................................................................................
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35.		a)	Aşağıdaki	ayakkabıların	üzerinde	yazan	uzunluklardan	birbirine	eşit	olan-
ları	bularak	aynı	renge	boyayın.

8 m 71 cm180 cm

5 m 9 cm624 cm

1 m 80 cm871 cm

2 m 50 cm509 cm

6 m 24 cm250 cm

b)	Aşağıdaki	dönüşümleri	yapın	ve	boşlukları	doldurun.

524 cm =  ..... m ......... cm

1 m 93 cm =  .............. cm

4 m 38 cm =  .............. cm

305 cm =  ..... m ......... cm

9 m 2 cm =  .............. cm 860 cm =  ..... m ......... cm

13 m 74 cm =  .............. cm

35 604 cm =  ..... m ......... cm 24 m 45 cm =  .............. cm

6310 cm =  ..... m ......... cm
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36.		     

 Murat
128 cm

Aslı
112 cm

Sinem
143 cm

Berk
135 cm

a)	Aslı	ve	Sinem’in	boylarının	uzunlukları	toplamı	kaç	santimetredir?

b)	Berk’in	boyu,	Murat’ın	boyundan	kaç	cm	uzundur?

c)	Sinem	ve	Berk’in	boy	uzunlukları	toplamı	ile	Murat	ve	Aslı’nın	boy	uzunluk-
ları	toplamını	bulun.	Toplamları	arasındaki	farkı	hesaplayın.

ç)	Berk,	senede	4	cm	uzadığına	göre	3	yıl	sonra	boyu	kaç	santimetre	olur?
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37.		 75 m

53 m

Bilgesu, ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki yolda bisikletiyle iki tur atıyor.

Buna	göre,	Bilgesu’nun	 toplam	kaç	metre	bisiklet	 sürdüğünü	 işlem	yaparak	
bulun.
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38.		

8 lira80 kuruş
290 kuruş

2     90Boya kaleminin fiyatı ........ kuruştur.880

Örnek:

Pergelin fiyatı ..... lira ..... kuruştur.

Aşağıda	görselleri	verilen	kırtasiye	malzemelerinin	fiyatlarını	altlarındaki	boş-
luklara	örneklerdeki	gibi	lira	ve	kuruş	cinsinden	yazın.

Makasın fiyatı ........... kuruştur.

3 lira75 kuruş
2 lira35 kuruş

175 kuruş

Silginin fiyatı ........... kuruştur.

Kalemtıraşın fiyatı .... lira .... kuruştur. Kalemliğin fiyatı .... lira .... kuruştur.

815 kuruş

39.		Burak’ın kumbarasında 55 lira 65 kuruş vardır. Burak, kumbarasına her gün  
1 lira 25 kuruş atıyor. 

Bir	hafta	sonra	Burak’ın	kumbarasında	kaç	lirası	olur?
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40.		Aşağıda	görselleri	verilen	duvar	saatlerinin	gösterdiği	zamanı,	saat	ve	dakika	
cinsinden	okuyun	ve	altlarındaki	boşluklara	yazın.

Öğleden önce
................

Öğleden sonra
...............

Öğleden sonra
................

Öğleden önce
................

Öğleden önce
...............

41.		3. sınıflar arası koşu yarışmasını Büşra 10 dakika 35 saniyede, Pelin 12 dakika 35 
saniyede, Mehmet ise 15 dakika 45 saniyede tamamladı.

a)	Büşra,	yarışı	Mehmet’ten	kaç	dakika,	kaç	saniye	önce	tamamlamıştır?

b)	Koşu	yarışmasına	katılan	öğrencileri	en	hızlıdan	en	yavaşa	doğru	sıralayın.
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42.		Her	birinde	250	gram	toz	şeker	bulunan	12	paket	toz	şekerin	1645	gramı	
kullanıldığında	geriye	kaç	gram	toz	şeker	kalır?

43.		

• Su, sıvı yağ, meyve suyu vb. akışkan maddeler sıvıdır.
• Standart sıvı ölçme birimi “Litre”’dir.
• Litre kısaca “l” ile gösterilir.
• Standart sıvı ölçme araçları ile ölçüm yapılır.
• 2 yarım litre 1 l eder.
• Yarım litre 1 litrenin yarısıdır.

Selim Öğretmen, standart sıvı ölçme birimleri ile ilgili bilgiler vermiştir.

Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	
başına	“Y”	yazın.	

(.....)	Ahmet,	meyve	suyunu	litre	ile	ölçer.
(.....)	Yasemin,	portakalın	ağırlığını	litre	ile	ölçer.
(.....)	Yunus,	4	tane	yarım	litrelik	su	aldığında	3	litre	su	almış	olur.
(.....)	Berna,	1	litrelik	sürahi	ile	sıvıları	ölçer.
(.....)	Aygün,	10	litrelik	süt	ile	5	tane	5	litrelik	kabı	doldurur.
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44.		Aşağıda 3/A sınıfı öğrencilerinin sevdiği meyveleri gösteren şekil grafiği verilmiştir.

Elma

Kişi sayısı

Meyve çeşidi

Not: Her şekil, 1 öğrenciyi göstermektedir.

Grafik: Sevilen Meyvelerin Şekil Grafiği

9
8
7
6
5
4
3
2
1

ArmutMuz Kiraz

Grafikten	faydalanarak	çetele	ve	sıklık	tablosunu	oluşturun.	Verilen	boşlukları	uy-
gun	şekilde	doldurun.

Tablo:	Sevilen Meyvelerin		 Tablo:	Sevilen Meyvelerin
       Çetele Tablosu  Sıklık Tablosu

Meyve	çeşidi Kişi	sayısı

Elma ........................
Muz ........................
Kiraz ........................
Armut ........................

    
Meyve	çeşidi Kişi	sayısı

Elma ........................
Muz ........................
Kiraz ........................
Armut ........................

a)	3/A	sınıf	mevcudu	................
b)	................	en	çok	sevilen	meyvedir.
c)	.................	en	az	sevilen	meyvedir.
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45.		Aşağıda bir marketin manav bölümünde pazartesi günü satılan ürünleri gösteren 
nesne grafiği verilmiştir.

Grafik:	Satılan Ürün Grafiği

Patates

Soğan 

Biber 
Not: Her şekil, 4 kg ürünü göstermektedir.

Nesne Grafiği
 

Grafikteki	bilgilerden	faydalanarak	soruları	cevaplayın.

a)	Pazartesi	günü	kaç	kg	patates	satılmıştır?

b)	En	az	satılan	üründen	kaç	kg	satılmıştır?

c)	Pazartesi	günü	toplam	kaç	kg	ürün	satılmıştır?



ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

FEN BİLİMLERİ
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1.		Eski zamanlarda yaşamış insanlar yaşadıkları dönemin kısıtlı imkânlarını kullanarak 
Dünya’nın şekli ile ilgili farklı fikirler ortaya atmışlardır. Örneğin,

1. Aristo, gökyüzünü gözlemleyerek Dünya’nın küre şeklinde olduğunu sa-
vunmuştur ama bu fikrini kabul ettirememiştir.

2. Macellan, Dünya’nın küre şeklinde olduğunu düşünerek hep aynı yönde 
gidilirse aynı noktaya varılacağını öne sürmüştür. Fikrini ispatlamak için yola 
çıktığı üç gemiden biri ile bunu başarmıştır.

3. Mısırlılar, Dünya’nın bir kutuya benzediğini ve gökyüzünün de onun ka-
pağı olduğunu düşünmüştür.

Dünya’nın	şekliyle	ilgili	ortaya	atılmış	yukarıdaki	fikirleri	inceleyin.	Numaraları	
kullanarak	en	eski	fikirden	başlayıp	günümüzdeki	bilgiye	en	yakın	olanına	doğ-
ru,	şekil	üzerinde	sıralama	yapın.

En eski Günümüzdeki bilgiye
en yakın

2.		Elâ’nın elinde, denizden kıyıya doğru yaklaşan bir gemiye ait görseller yer almak-
tadır.

Elâ	 bu	 görselleri	 kullanarak	 Dünya’nın	 şeklini	 arkadaşlarına	 bilimsel	 olarak	
kanıtlamak	 istiyor.	Bunun	 için	Elâ	bu	görselleri	arkadaşlarına	hangi	 sıra	 ile	
göstermelidir?	Görsel	numaralarını	kutucuklara	yazın.

1 2 3
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Yaptığınız	sıralamanın	nedenini	açıklayın.

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

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

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

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

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

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

3.		Dünya’ya ait verilen görseli inceleyin.

A.

Görsele	göre	aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	
başına	“Y”	yazın.

(.....) A noktasında bulunan Efe, su katmanı üzerindedir.
(.....) Hava katmanı, kara ve su katmanı ile temas hâlindedir.
(.....) Dünya üzerindeki suların kapladığı alan, karaların kapladığı alandan büyüktür.
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4.		Aşağıda Dünya’nın katmanlarıyla ilgili ipuçları verilmiştir.
A - Dünya’nın etrafını ince bir battaniye gibi sarar.
B - Çekirdek ile yer kabuğu arasında yer alır.
C - Dünya’nın en sıcak katmanıdır.

Model	ve	verilen	ipuçlarını	kullanarak	boşluklara	ilgili	katmanın	adını	yazın.

A ..................................................

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

C ..................................................

5.		Dünya	ile	ilgili	bazı	bilgiler	ve	buna	yönelik	gözlemler	verilmiştir.	Bu	bilgileri	
onlara	ulaşmamızı	sağlayan	gözlemlerle	eşleştirin.

Dünya’nın uzaydan görüntüsünün
mavi bir küreye benzemesi

Koşarken yüzde serinlik hissedilmesi

Ankara’dan kalkan bir uçağın sürekli
aynı yönde hareket etmesi sonucu
tekrar Ankara’ya ulaşması

Kara katmanının dağların olduğu 
yerde kalın, okyanus diplerinde ince
olması

GÖZLEMLER

Hava katmanı görülmez
ama havanın etkisi
hissedilir.

Dünya küre şeklindedir.

BİLGİLER

Dünya’nın büyük bir 
kısmı su katmanı ile 
kaplıdır.
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6.		

Kolonya

Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin hazırladığı sepeti büyükannesine 
götürmek için yola çıkmıştır. Aşağıda sepetin içinde yer alan 
ürünler verilmiştir.

Sepetteki	ürünlerin	ön	plana	çıkan	özelliklerinin	hangi	duyu	organıyla	algılan-
dığını	oklarla	eşleştirerek	gösterin.

Kolonya

SEPETTEKİ ÜRÜNLER DUYU ORGANLARI
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7.		Aşağıdaki	tabloyu	inceleyin.	Her	satırda,	verilen	duyu	organı	ile	görseller	eş-
leştirildiğinde	hangi	görsel	dışta	kalır?	Belirlediğiniz	görseli	yuvarlak	içine	alın.

Duyu
Organları Görseller
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8.		Aşağıda	 verilen	 durumları	 inceleyin.	 Bu	 durumları	 hangi	 duyu	 organımızla	
algıladığımızı	bulup	örnekteki	gibi	işaretleyin.

Sabahleyin çalan alarmın sesini duymak
Oyun hamuru ile oynamak

Kitap okumak

Süt içmek

Çiçek koklamak

Yıldızları izlemek

Yağmurda ıslanmak

Durumlar

Duyu Organları

9.		Terzi Ali Bey, gömlek dikmeye başlamadan önce gömleğin modelini belirlemek 
için birkaç dergiye baktı. Modele karar verdikten sonra uygun kumaş seçimi yap-
    1
mak için kumaşların dokusunu inceledi. Kumaşın rengini de belirledikten sonra
     2      
kendine bir kahve yaptı. Kahve kokusunu içine çekip radyonun sesini açtı. Sonra
       3    4
kahvesinden bir yudum aldı ve dikişe başladı.
   5

Altı	çizili	ifadelerin	hangi	duyu	organı	tarafından	algılandığını	belirleyin.	İlgili	
duyu	organının	altına	ifadelerin	numaralarını	yazın.

................... ................... ................... ................... ...................
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10.		Aşağıdaki	tabloda	verilen	görselleri	inceleyin.	Her	satırdaki	görselleri	algılarken	
hangi	duyunun	kullanıldığını	örnekteki	gibi	yazın.

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

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

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

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

Görme
duyusu

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

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

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

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

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

.....................................
Pamuk
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11.		Hülya arkadaşları ile okul gezisine giderken annesi, okul gezisi boyunca sağlığının 
korunması için Hülya’nın çantasına bazı malzemeler koymuştur. 

Bu	malzemeler	hangi	duyu	organının	sağlığını	 korumaya	yöneliktir?	Oklarla	
eşleştirin.

Güneş kremi

Kulaklık

Diş macunu ve diş fırçası

Güneş gözlüğü

DUYU ORGANLARI MALZEMELER

12.		Aşağıda	duyu	organlarımızın	sağlığının	korunmasıyla	ilgili	davranışlar	yer	al-
maktadır.	Bu	davranışlardan	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	
“Y”	yazın.

(.....) Güneş kremi kullanmak.
(.....) Yüksek sesle müzik dinlememek.
(.....) Burun kıllarını koparmak.
(.....) Gözleri sert biçimde ovmak.
(.....) Yabancı maddeleri koklamamak.
(.....) Dişleri fırçalarken dili de temizlemek.
(.....) Düzenli banyo yapmak.
(.....) Sivri uçlu cisimler ile kulağı karıştırmak.
(.....) Televizyonu yakından izlemek.
(.....) Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek tüketmemek.
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13.		Aşağıda	 verilen	 görselleri	 inceleyin.	 Görsellerde	 verilenleri	 uygun	 hareket	
özellikleri	ile	ok	çizerek	eşleştirin.

Virajlı
yolda
giden
araba

Hareketli
yel

değirmeni

Hızlanma

Yavaşlama

Sallanma

Dönme

Yön Değiştirme

Yaya
geçidine
yaklaşan
otobüs

Hareketli
beşik

Uzaya
fırlatılan
roket
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14.		Aşağıdaki görsellerde cisme uygulanan kuvveti inceleyin.

Bu	görsellerde	uygulanan	kuvvetlerin	ortak	özelliği	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Uygulanan kuvvet, cismin yönünü değiştirir.
B) Uygulanan kuvvet, cismin şeklini değiştirir.
C) Uygulanan kuvvet, cismin hızını değiştirir.

15.		Ece, bir gün bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Bisikletin pedallarını çevirerek gezintisine 
          1
başladı. Bir süre sonra bir arkadaşını gördü ve onu yakalamak için daha fazla 

pedal çevirdi. Arkadaşına  yaklaşınca pedal çevirmeyi bıraktı. Ayağını yere 
 2        3
koyarak bisikleti durdurdu. Arkadaşıyla konuştuktan sonra yolun sağındaki sokağa
  4
bisikletiyle dönerek eve gitti.
      5

Altı	çizili	ifadeleri	aşağıdaki	kuvvet	özellikleri	ile	eşleştirin.	İfadelerin	numarala-
rını	kuvvet	özelliklerinin	karşısındaki	kutucuklara	yazın.	

 ⃣    Kuvvet, hareketli bir cismin hızını artırır. ⃣
 ⃣    Kuvvet, hareketli bir cismin yönünü değiştirir. ⃣
 ⃣    Kuvvet, haraketli bir cismin hızını azaltır. ⃣
 ⃣    Kuvvet, hareketli bir cismi durdurur. ⃣
 ⃣    Kuvvet, duran bir cismi harekete geçirir. ⃣
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16.		Aşağıdaki	kelimeleri	kullanarak	görsellerin	yanında	verilen	cümlelerdeki	boşluk-
ları	tamamlayın.

Kuvvetin etkisi ile hareket hâlindeki çocuk .............................
................................. hareketi yapar.

Kuvvetin etkisi ile hareket hâlindeki araba ............................
................................. hâline geçer.

Kuvvetin etkisi ile hareket hâlindeki tenis topu ....................
................................. hareketi yapar.

Kuvvetin etkisi ile hareket hâlindeki top .................................
................................. hareketi yapar.

harekete hızlanma yavaşlama durma yön
değiştirme
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17.		Aşağıda	verilen	görselleri	inceleyin.	Görsellerin	hangilerinde	itme	kuvvetinin,	
hangilerinde	çekme	kuvvetinin	uygulandığını	örnekteki	gibi	işaretleyerek	gösterin.

İtme Kuvveti Çekme Kuvveti
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18.		Görsellerde uygulanan kuvvetleri inceleyin.

Aşağıdakilerden	hangisinde	bu	görsellerdekine	benzer	bir	kuvvet	uygulanmıştır?

A) Çekmeceyi kapatmak B) Balık tutmak C) Ağaca tırmanmak

19.		Aşağıdaki	 görselleri	 inceleyin.	 Kutucuklardaki	 numaraları	 kullanarak	 soruları	
cevaplayın.

1

5 6 7

2 3 4

• Kutucukların	hangileri	sadece	itme	kuvvetine	örnektir?

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

• Kutucukların	hangileri	sadece	çekme	kuvvetine	örnektir?

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

• Kutucukların	hangileri	hem	itme	hem	çekme	kuvvetine	örnektir?

  ...............................................................................................................................................
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20.		20.		• • Cansız varlıkların hareket etmesi için onlara itme kuvveti, çekme kuvveti veya 
hem itme hem çekme kuvveti uygulanır.

• • Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirme varlıkların hareket 
özelliklerindendir.

Bu	verilen	bilgileri	kullanarak	aşağıdaki	görsellerdeki	kuvvet	ve	hareket	özellik-
lerini	örnekteki	gibi	yazın.

Hareket Özelliği: .............................................

Kuvvet Özelliği : .............................................

Hareket Özelliği: .............................................

Kuvvet Özelliği : .............................................

Hareket Özelliği: .............................................

Kuvvet Özelliği : .............................................

Hareket Özelliği: .............................................

Kuvvet Özelliği : .............................................

Dönme

İtme
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21.		Aşağıda yer alan görselleri inceleyin.

1 2 3

Bu	görsellerden	hangilerinde	hareketli	cisimlerin	sebep	olabileceği	tehlikelerden	
korunmak	için	önlemler	alınmıştır?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3

22.		Aşağıdaki	kutucuklarda	verilen	maddeleri	inceleyin.	Kutucuklardaki	numaraları	
kullanarak	soruları	cevaplayın.	
(Aynı kutucuk numarasını birden fazla sorunun cevabı için kullanabilirsiniz.)

Pamuk

1 2 3

4

7 8 9

5 6

• Hangi	maddeleri	tadarak	ayırabiliriz? ..............................................................
• Hangi	maddeler	esnektir? ......................................................................................
• Hangi	maddeler	yumuşaktır? ................................................................................
• Hangi	maddeler	kırılgandır? ..................................................................................
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23.		Aşağıda	kutu	 içinde	verilen	nesneleri	birer	kez	kullanmak	koşuluyla	şemada	
gösterilen	boşluklara	örnekteki	gibi	yazın.

• elma
• kâğıt havlu
• cam bardak kozalak

• ceviz
• pamuk şeker
• kazak

• ayna
• 
• 

portakal

Sert
Cisimler

Pürüzlü
Cisimler

Hem Sert Hem Pürüzlü
Cisimler

• cam bardak

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

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

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

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

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

......................•
 

•

•

•

•

•

•

•

 
 
 

 ceviz

 

 
 

 kâğıt havlu

 

 
 

24.		Aşağıda	yer	alan	ifadelerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	ba-
şına	“Y”	yazın.	Yanlış	olan	ifadeleri	düzelterek	doğrusunu	yazın.

a) (.....) Kolonya ve dezenfektanların tadına bakmamalıyız.

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

b)	(.....) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamayabiliriz.

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

c)	(.....) Bilmediğimiz bitkilerin tadına bakabiliriz. 

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

ç)	(.....) Kimyasal maddelerden uzak durmalıyız.

   .............................................................................................................................................................
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d)	(.....) Laboratuvarda deney yapmadan önce güvenlik önlemlerini almalıyız.

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

e)	(.....) Satın aldığımız veya kullandığımız ürünlerin üzerindeki uyarıları okumak 
her zaman gerekli değildir.

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

f)	(.....) Keskin ve sivri cisimleri kullanırken büyüklerimizden yardım almamalıyız.

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

g)	(.....) Doktorumuzun önermediği ilaçları kullanmamalıyız.

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

25.		Aşağıda	bazı	güvenlik	sembolleri	ve	bu	sembollerle	ilgili	örnek	durumlar	veril-
miştir.	Bu	örnek	durumların	numaralarını	kullanarak	doğru	güvenlik	sembolü	
ile	eşleştirin.

Temizlik yapmaya hazırlanan Serpil, seçtiği ürün üzerinde zehirli olduğunu 
gösteren bir sembol görmüştür.

1

Nalan Öğretmen, deney yapmak için masanın üzerine kimyasal madde 
içeren şişeler çıkarmıştır. Şişelerin üzerinde deri ile temas anında aşındırıcı 
etkiye sahip olduğunu gösteren bir sembol yer almaktadır.

2

Berber Mete, müşterilerinin saçına şekil vermek için saç spreyi kullanmak-
tadır. Saç spreyinin üzerindeki etikette uygun olmayan şartlar altında kolay 
alevlenebileceği ile ilgili bir sembol olduğunu fark etmiştir.

3

Güney Ege, annesi ile eve dönerken yoldaki tırın üzerinde, tehlikeli madde 
taşıdığına dair bir sembol görmüştür.

4

Metin Bey, çalıştıkları fabrikada elektrik dağıtım panelleri ve sigorta kutula-
rının olduğu bir oda görmüştür. Kapının üzerinde elektrik tehlikesini göste-
ren bir sembol bulunmaktadır.

5
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26.		Aşağıdaki	 görselleri	 inceleyin.	 Her	 satırda	maddenin	 diğerlerinden	 farklı	 bir	
hâlde	bulunduğu	görseli	örnekteki	gibi	işaretleyin.

Uçurtma Nefes Su buharı Egzoz dumanı

Ekmek Elma Süt Pizza

Göl Yağmur Deniz Buz

Rüzgâr Çakıl Yaprak Çiçek

Tereyağ Ayran Peynir Dondurma
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27.		Aşağıdaki	 cümlelerde	 boş	 bırakılan	 yerleri	 “katı”,	 “sıvı”,	 “gaz”	 kavramlarından	
uygun	olanı	seçerek	doldurun.	Kavramları	birden	çok	kez	kullanabilirsiniz.

a) .................................. maddelerin belirli bir şekli vardır.

b) .................................. ve .................................. maddelerin belirli bir şekli yoktur.

c) .................................. maddeler bulundukları kabın tamamına yayılır.

ç) Egzoz dumanı, .................................. hâldedir.

d) .................................. maddeler dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıkça şekillerini 
korur.

e) Maddeler .................................., .................................., .................................. olmak 
üzere üç hâlde bulunur.

f) Kum, pirinç, un gibi maddeler .................................. hâlde bulunur.

g) Zeytinyağı, mürekkep, duvar boyası .................................. maddelere örnektir.
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28.		Aşağıda farklı ışık miktarlarındaki bir odaya ait görseller verilmiştir.

2

3 4

1

Kaç	numaralı	görselde	cisimler	daha	rahat	görülür?	Nedenini	açıklayın.

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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29.		Aşağıda	bazı	görseller	ve	bu	görsellerle	ilgili	sorular	verilmiştir.	Soruların	ce-
vabı	olan	görsellerin	numaralarını	ilgili	boşluklara	yazın.	
(Aynı görsel numarasını birden fazla sorunun cevabı için kullanabilirsiniz.)

Güneş

1

Ayna

2

Mum

3

Ateş

4

Ay

5

Şimşek

9

Trafik lambası

6

Telefon ekranı

7

Fosforlu kıyafet

10

Havai fişek

8

CD

11

Yıldızlar

12

Fener

13

Ateş böceği

14

a) Hangi	görseller	doğal	ışık	kaynağıdır? 

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

b) Hangi	görseller	yapay	ışık	kaynağıdır?

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

c) Hangi	görseller	ışık	kaynağı	olmamasına	rağmen	ışığı	yansıtır?

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

ç)	Hangi	görselde	canlı	bir	doğal	ışık	kaynağı	vardır? 

   ............................................................................................................................................................
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30.		Aşağıda Emre’nin odasına ait bir görsel yer almaktadır.

K

L M

a)	Aşağıdakilerden	hangisi	çalar	saatin	sesinin	oda	içinde	nasıl	yayıldığını	gös-
terir?

A)   B)  

    C)

b)	Çalar	saat	K,	L	ve	M	noktalarına	konulduğunda	Emre’nin	çalar	saatin	
sesini	duyma	şiddetini	çoktan	aza	doğru	sıralayın.

   ..............................................................................................................................................................
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31.		Aşağıda	 verilen	 ses	 kaynaklarını	 inceleyerek	 özelliklerine	 göre	 örnekteki	 gibi	
işaretleyin.

AMBULANS

112

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

doğal ses

yapay ses

Rüzgâr sesi

Telefon sesi

Bebek sesi

Aslan sesi

Ambulans sesi

Gitar sesi

Dalga sesiRadyo sesi

Şimşek sesi Şelale sesi

Araba korna sesi

Elektrikli süpürge sesi 
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32.		Aşağıda sesin, belirli özelliklerine göre gruplandırıldığı örnekler verilmiştir. Gruplara 
ait ortak özellikler , ,  sembolleri ile gösterilmektedir.

karıncanın
yürüme
sesi

kelebeğin 
kanat çırpma sesi

ultrason
cihazlarının sesi

akrebin
nefes

alıp verme 
sesi

motosiklet sesi

helikopter sesi

roketin 
ateşlenme

sesi

aslanın
kükreme

sesi

kuş sesi arı sesi

dalga sesi

yaprak hışırtısı

Buna	göre,	sembollerin	ait	olduğu	gruplarda	yer	alan	seslerin	ortak	özelliği	
aşağıdakilerden	hangisidir?

                                                                              

A)  Yüksek şiddeli sesler  Alçak şiddetli sesler    İnsan kulağının
             duyamadığı sesler
B)  İnsan kulağının   Yüksek şiddeli sesler    Alçak şiddetli sesler
    duyamadığı sesler
C)  Alçak şiddetli sesler  İnsan kulağının     Yüksek şiddeli sesler 
      duyamadığı sesler
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33.		Aşağıda ses ile uzaklık arasındaki ilişkiyi anlatan durumlar yer almaktadır.

a)

Yasemin, kulaklarını kapatmasına
rağmen Mert’in söylediği 10 
kelimeyi doğru olarak duymuştur.

Yasemin, kulaklarını kapatmasına
rağmen Mert’in söylediği 3
kelimeyi doğru olarak duymuştur.

Buna	göre;	Yasemin’in	duyduğu	kelime	sayısının	değişmesi,	sesin	hangi	özelliği	
ile	açıklanabilir?

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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b)

HASTA NAKİL ARACI

HASTA NAKİL ARACI

AMBULANS

112

Özge, arkadaşıyla konuşurken yoldan geçen ambulans sesinden irkilir. Daha son-
ra, arkasından geçen bisikleti ise fark etmez.

Özge’nin	yola	aynı	uzaklıkta	olmasına	rağmen	ambulans	sesini	fark	edip	bisik-
letin	sesini	duymaması	sesin	hangi	özelliği	ile	açıklanabilir?

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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34.		Aşağıdaki grafikte Nilüfer, Duygu, Zeynep ve Başak adlı çocukların davula olan 
uzaklıklarını gösteren adım sayıları verilmiştir.

Uzaklık(Adım Sayısı)

Çocuklar

10

0

20

30

40

Nilüfer Duygu BaşakZeynep

Grafik: Davula olan uzaklık

Verilen	grafiğe	göre	soruları	cevaplayın.	

a)	Davul	sesini	en	yüksek	şiddette	kim	duyar?

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

b)	Davul	sesini	en	düşük	şiddette	kim	duyar?

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

c)	Davul	sesini	Nilüfer’den	şiddetli,	Zeynep’ten	daha	düşük	şiddetle	kim	duyar?

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

ç)	Nilüfer,	Duygu’nun	yanına	giderse	davulu	duyma	şiddeti	nasıl	değişir?

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

d)	Davul,	tüm	çocuklardan	daha	uzak	bir	yere	taşınırsa	hepsinin	davulun	
sesini	duyma	şiddeti	nasıl	değişir?

   .............................................................................................................................................................
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35.		Aşağıdaki	 ortamların	 hangileri	 uzun	 süre	 kalındığında	 işitme	 kaybına	 sebep	
olabilir?	İşaretleyin.

Kütüphane Konser alanı İnşaat alanı

Müze Hastane

Havalimanı Roket fırlatma alanı

Trafik

Park
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36.		Aşağıdaki	bulmacada	canlı	ve	cansız	varlıkların	isimleri	soldan	sağa	veya	yu-
karıdan	 aşağıya	 doğru	 yerleştirilmiştir.	 Bulduğunuz	 canlı	 ve	 cansız	 varlıkları	
işaretleyip	verilen	boşluklara	yazın.

O Ç A M U D A Ğ

T Ü K U Ş K T P

F A R E A A O G

H A V A T R P Ü

İ N S A N Ğ R N

N D Ü N Y A A E

B U L U T P K Ş

S İ N C A P S U

CANLI VARLIKLAR CANSIZ VARLIKLAR
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

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

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

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

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

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

.....................................................
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37.		a)	Aşağıda	tüm	canlıların	sahip	olduğu	ortak	özellikler	ve	özelliklerin	tanımları	
yer	almaktadır.	Bu	ortak	özellikleri	tanımları	ile	eşleştirin.

Büyüme

Beslenme

Hareket

Çoğalma

Solunum

Tepki verme

Boşaltım

Canlının çevredeki değişikliklere
karşılık vermesi.

Canlının gereksiz maddelerden
kurtulması.

Canlının kendine benzer 
türlerin sayısını artırması.

Canlının enerji kaynağı olan 
yiyecekleri tüketmesi.

Canlının kendisi için gereken 
enerjiyi elde etme süreci.

Canlıların bütününün veya bir 
bölümünün boyut olarak 
artması.

Canlının durumunun veya 
yerinin değişmesi.

ORTAK ÖZELLİKLER TANIMLAR
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b)	Aşağıda	verilen	ifadeler	canlılığın	ortak	olan	hangi	özelliği	ile	ilgilidir?	
Verilen	boşluklara	örnekteki	gibi	yazın.

a) Küstüm çiçeğine dokunulduğunda yapraklarını kapatması ................................Tepki	verme

b) Kuşların havadaki oksijeni akciğerlerine çekmesi ................................

c) Elma ağacının sonbaharda yapraklarını dökmesi ................................

ç) Kuzuların ot yemesi ................................

d) Göçmen kuşların kış başlamadan önce güneye uçması ................................

e) Balıkların sudaki oksijeni solungaçları yardımıyla kullanması .........................

f) Limon tohumundan yeni bir limon ağacının oluşması ................................

g) Mert’in çok koştuğunda terlemesi ................................

ğ) Düzenli sulanan bir bitkinin boyunun uzaması ................................

h) Ayçiçeği bitkisinin, yüzünü güneşe çevirmesi ................................

ı) Küçük fil yavrusunun zamanla yetişkin bir fil olması ................................

i) Uygun şartlar altında tavuk yumurtasından civciv çıkması ...............................

j) Elif, elini kardeşinin gözüne yaklaştırdığında kardeşinin gözünü kırpması 
..............................

k) Bitkilerin, kendi yaptıkları besini kullanması ...............................
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38.		Aşağıda	bir	bitkinin	yaşam	döngüsüne	ait	aşamalar	gösterilmiştir.	Bu	aşamaları	
oluş	sırasına	göre	numaralandırın.	Her	bir	aşamayı	kutu	içinde	verilen	kavram-
ları	kullanarak	örnekteki	gibi	isimlendirin.

Genç bitki Çimlenme Olgun bitki

Tohum Çiçek açmış bitki Meyveli bitki

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

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

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

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

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

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

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

...............................
Tohum

1
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39.		Hülya,	yaşadığı	çevreyi	korumak	amacıyla	evdeki	atıkları	ayırarak	geri	dönüşüm	
kutularına	atmaya	karar	vermiştir.	Hülya’ya	yardımcı	olmak	için	atıkların	nu-
maralarını,	doğru	geri	dönüşüm	kutularının	üzerine	yazın.

1 2

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14

3

15

KÂĞIT CAM PLASTİK

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

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

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

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

METAL
EVSEL
ATIK

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

.....................
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40.		Aşağıdaki	görselleri	 inceleyin.	Görsellere	ait	numaraları	kullanarak	soruları	
cevaplayın.

Beydağları Sahili 
Millî Parkı

Kovada Gölü 
Millî Parkı

Darıca Hayvanat Bahçesi

Atatürk Barajı Kuş Cenneti Millî Parkı Damlataş Mağarası

İnkaya Çınarı Bolu Dağı Tüneli Pamukkale Travertenleri

Haydar Paşa Tren Garı Nevşehir Peri Bacaları Dolmabahçe Sarayı

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1

a)	Görsellerin	hangileri	yapay	çevreye	örnektir?	..........................................................

b)	Görsellerin	hangileri	doğal	çevreye	örnektir? ..........................................................

c)	Görsellerin	hangileri	doğal	anıtlara	örnektir? ..........................................................
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41.		Aşağıda	verilen	kişilere	ait	durumları	inceleyin.	Her	bir	durumda	doğaya	zarar	
veren	bir	davranış	bulunmaktadır.	Hatalı	olan	bu	davranışın	ne	olduğunu	be-
lirterek	çevreyi	koruyacak	şekilde	nasıl	değiştirilmesi	gerektiğini	yazın.	

a)	Selin, voleybol antrenmanı için evine iki sokak uzaklıktaki spor salonuna gidecek-
tir. Selin, annesinden onu arabayla spor salonuna götürmesini istemiştir.

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

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

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

b)	Meriç, odasını temizlemeye karar vermiştir. Fakat odasından çıkan kâğıtları, 
plastik su şişesini ve elma kabuklarını aynı çöpe atmıştır.

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

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

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

c) Suna dişlerini her gün fırçalamaktadır. Dişlerini fırçalarken musluğu hep açık 
bırakmaktadır.

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

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

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

ç) Televizyon izlerken Gökhan’ın telefonu çalmıştır. Gökhan, onu arayan arkadaşı 
ile konuşmaya başlamış ama televizyonu kapatmamıştır.

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

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

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

d) Kerem alışveriş yapmak için markete gitmiştir. Marketten aldığı ürünleri, yanında 
bez torba olmasına rağmen naylon poşete koymayı tercih etmiştir.

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

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

..................................................................................................................................................................
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42.		

• Elektrikli araç gereçlerin çalışmasını sağlayan farklı elektrik  
  kaynakları vardır.
• Şehir elektriği, akü, pil ve batarya bu kaynaklara örnektir.

Aşağıdaki	elektrikli	araç	gereçleri	inceleyin.	Verilen	bilgiye	göre	bu	araç	gereç-
ler	çalıştırılırken	hangi	elektrik	kaynağının	kullanıldığını	örnekteki	gibi	altlarına	
yazın.

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

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

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

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

akü
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43.		Aşağıda	elektrik	ile	çalışan	araç	gereçler	yer	almaktadır.	Bu	araç	gereçlerin	
kullanım	amaçlarını	her	satırın	yanında	verilen	boşluğa	örnekteki	gibi	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ısınma - soğuma
amaçlı

44.		Azra,	evde	kullanılan	pilleri	toplamıştır.	Topladığı	pillerin	doğaya	zarar	ver-
memesi	için	aşağıdakilerden	hangisini	yapmalıdır?
A) Yakarak yok etmelidir.
B) Toprağın derinine gömmelidir.
C) Atık pil kutusuna atmalıdır.
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45.		Aşağıda	elektrikli	araç	gereçleri	kullanırken	karşılaşılabilecek	tehlikeli	durum-
lara	ait	 görseller	 ve	elektriğin	güvenli	 kullanımına	dair	uyarılar	 verilmiştir.	
Görsellerdeki	tehlikeli	durumlar	ile	bu	durumlara	dikkat	çeken	uyarıları	ok-
larla	eşleştirin.

Sağlam prizler kullanmalıyız.

Fişleri prize takarken ve 
prizden çıkarırken dikkatli
olmalıyız.

Yıpranmış kabloları
kullanmamalıyız. 

Elektrikli araç gereçleri prize 
takmadan önce çalıştırma düğ-
mesini açmamalıyız.

Islak olan ortamlarda elektrikli 
araç gereçleri kullanmamalıyız.

Küçük çocukların güvenliği için 
kapaklı prizler kullanmalıyız.

Elektrikle çalışan aletlerin 
tamirini uzman kişilere 
yaptırmalıyız.

TEHLİKELİ DURUMLARUYARILAR



ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

HAYAT BİLGİSİ





129

1.		Ezgi, kitap okumayı ve yazı yazmayı çok sevmektedir. Okulda düzenlenen öykü yazma 
yarışmasına bu nedenle katılmış ve bu yarışmada birinci olmuştur. Ezgi aynı zaman-
da okçuluğa da çok ilgi duymaktadır. Bu alanda bilgi ve deneyimlerini arttırmak için 
okçuluk kursuna gitmektedir.

Verilen	metne	göre	Ezgi’nin	güçlü	olan	ve	güçlendirilmesi	gereken	yönlerini	
belirleyin.	Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	boşlukları	bu	duruma	uygun	ifade-
lerle	doldurun.

Ezgi’nin, kitap okumayı ve yazı yazmayı sevmesi ................................................ yönüdür.
Ezgi’nin, okçuluğu sevmesi ama okçulukta bilgi ve deneyimlerini artırmak istemesi  
................................................ yönüdür.

Ezgi’nin, öykü yazma yarışmasında birinci olması ................................................ yönüdür.

Ezgi’nin, okçuluk becerilerini geliştirmesi için kursa gitmesi ............................................ 
yönüdür.

2.		Aşağıda	 Sema,	 Adil,	 Ceylan	 ve	 Murat’ın	 çeşitli	 davranışları	 verilmiştir.	 Bu	
davranışlarının	kendileri	ve	arkadaşları	için	nasıl	sonuçları	olabileceğini	verilen	
boşluklara	yazın.
Sema, oyuncaklarını arkadaşı ile paylaşıyor.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Adil, oyunlarda kurallara uymuyor ve oyunbozanlık yapıyor.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Ceylan, arkadaşlarının dış görünüşüyle alay ediyor.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Murat, arkadaşlarına verdiği sözleri tutuyor.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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3.		Aşağıda	bazı	çocukların	davranışları	ile	ilgili	konuşmaları	verilmiştir.	Bu	çocukların	
davranışlarının,	arkadaşlık	ilişkilerini	olumlu	mu	yoksa	olumsuz	mu	etkilediğini	
belirleyin.	Buna	göre	çocukların	isimlerini	tablodaki	uygun	yerlere	yazın.

Kimsenin 
eşyasını 
izinsiz 
almam.

İlhan

Oyun oynarken 
kurallara uymayı 
sevmem. Kendi 
kurallarıma göre 
oynarım.Yeliz

Yener

Sınıfa yeni 
gelen 
öğrenciyle 
ilgilenmem.

Cansu

Kantinde sıra 
beklemekten 
hoşlanmam. 
Herkesin önüne 
geçerim.

Çöpleri yere 
atan arkadaş-
larımı uyarırım.

Uygar

Arkadaşlarımın 
düşüncelerine 
saygı duyarım.

Dicle

Olumlu Etkileyecek Davranış 
Gösteren Çocuklar

Olumsuz Etkileyecek Davranış 
Gösteren Çocuklar 

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

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

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

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

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

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

........................................... ...........................................
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4.		Aşağıdaki	 tabloda	 yer	 alan	 cümlelerin	 “sevinirim, üzülürüm”	 kavramlarından	
hangisiyle	ilgili	olduğunu	belirleyin	ve	ilgili	kutucuğu	işaretleyin.

sevinirim. üzülürüm.

a) Arkadaşım bana "Günaydın” dediğinde

b) Arkadaşım tarafından oyundan çıkarıldığımda

c) Arkadaşım bana yardım ettiğinde

d) Arkadaşım, bana sormadan çantamı karıştırdığında

e) Askılıktan yere düşen montumu, arkadaşım yerden 
alıp astığında

5.		Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	
yazın.

(.....) Arkadaşımızın fiziksel özellikleriyle alay edebiliriz.
(.....) Arkadaşlarımıza karşı anlayışlı olmalıyız.
(.....) Ağlayan arkadaşımızın yanına gidip ona yardımcı olmalıyız.
(.....) Hata yaptığımızda arkadaşımızdan özür dilemeliyiz.
(.....) Arkadaşımıza verdiğimiz sözleri tutmamalıyız.
(.....) Arkadaşımızın bize emanet ettiği bir eşyayı istediğimiz gibi kullanabiliriz.
(.....) Kalemini unutan arkadaşımıza yedek kalemimizi verebiliriz.
(.....) Başarılı arkadaşlarımızı tebrik etmemize gerek yoktur.
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6.		Okulunuza	yeni	gelen	bir	arkadaşınızı	bilgilendirmek	için	sınıfınızın	bulunduğu	
katın	krokisini	çizin.
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7.		Okullarda	yapılan	aşağıdaki	etkinliklerden	iki	tanesini	seçin.	Seçtiğiniz	etkinlik-
lerin	birey	olarak	size	ve	topluma	sağladığı	katkıları	aşağıdaki	tabloya	yazın.

Bilgi Yarışmaları

Spor Turnuvaları

Drama Gösterileri

Kitap Okuma 
Yarışmaları

Şiir Dinletileri

Zekâ Oyunları 
Turnuvaları

Millî Bayram 
Kutlamaları

Eğitsel, sosyal 
ve 

kültürel etkinlikler

Kermesler

1.	Etkinlik	Adı .............................................................................................................................

Bireysel	Katkıları
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Toplumsal	Katkıları
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2.	Etkinlik	Adı .............................................................................................................................

Bireysel	Katkıları
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Toplumsal	Katkıları
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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8.		Aşağıda,	sınıfta	yapılan	bazı	çalışmalarla	sosyal	kulüplerin	adları	verilmiştir.	Bu	
çalışmaların	hangi	sosyal	kulüp	kapsamında	yapılacağını	örnekteki	gibi	eşleştirme	
yaparak	belirleyin.	

Deprem tatbikatı yaparak 
arkadaşlarımızı bilinçlendirdik.

Gereksiz harcamaların ailele-
rimize maddi olarak zarar 
verecek bir davranış olduğu 
konusunda arkadaşlarımızı 
bilinçlendirdik.

Sınıftaki ilk yardım dolabını 
düzenledik, eksikleri giderdik.

Zararlı madde ve bağımlılık-
lardan korunmaları için arka-
daşlarımızı bilgilendirdik.

Sağlık, Temizlik, Beslenme
ve Yeşilay Kulübü

Sosyal Dayanışma, 
Yardımlaşma ve 
Kızılay Kulübü

Sivil Savunma KulübüSivil Savunma Kulübü

Demokrasi, İnsan Hakları 
ve Yurttaşlık Kulübü

Satranç Kulübü

Sivil Savunma KulübüBilinçli Tüketici Kulübü

Sivil Savunma Kulübü
Gezi, Tanıtma ve 
Turizm Kulübü

Okulda satranç turnuvaları 
düzenledik.
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9.		a)	 İstek	ve	 ihtiyaçlarınızı	okul	ortamında	hangi	demokratik	yolları	kullanarak	
ifade	edebileceğinizi	maddeler	hâlinde	yazın.

1) .......................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................

4) ......................................................................................................................................................

5) .......................................................................................................................................................

b)	Siz	de	kendi	okulunuza	ilişkin	istek	ve	ihtiyaçlarınızı	ifade	eden	notu,	dilek	
kutusuna	atmak	üzere	aşağıdaki	kâğıda	yazın.

DİLEK
KUTUSU

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

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

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

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

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

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

Not: Dilek kutusuna atmak istediğiniz not kâğıdı Ek-1’dedir.
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c)	Aşağıdaki	kavram	haritasında	boş	bırakılan	yerleri	uygun	ifadeler	ile	dol-
durun.

Söylerim Afişler Teşekkür ederim Dilekçe Lütfen

İstek ve ihtiyaçlarımı 
ifade ederken

Görsellerden 
yararlanırım.

Öğretmenime

Nezaket ifadeleri 
kullanırım.

Yazarım.

Okul 
çalışanlarına

Çıkartmalar

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

Rica ederim

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

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

Dilek kutusuna 
atmak için not
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10.		Okuldaki	 kaynakların	 verimli	 kullanılması	 için	 neler	 yapılabileceğini	 aşağıdaki	
boşluklara	yazın.

a) Elektriğin verimli kullanılması için yapılması gerekenler:

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

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

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

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

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

b) Lavabolardaki suyun ve sabunun tasarruflu kullanılması için yapılması gere-
kenler:

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

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

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

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

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

c) Okuldaki araç ve gereçlerin dikkatli kullanılması için yapılması gerekenler: 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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11.		İnsanların para kazanmak için yaptıkları iş onların mesleğidir. Çevremizde farklı 
meslekleri yapan birçok insan vardır. 

Hayatımızı	 kolaylaştıran,	 bize	 hizmet	 veren	 bazı	 meslek	 çalışanları	 aşağıda	
verilmiştir.	Bu	mesleklerin	özelliklerini	araştırıp	karşılarına	yazın.

Fırın

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................
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12.		Aşağıdaki	tabloya	büyüklerinizin	çocukluğu	ile	kendi	çocukluğunuzda	oynanan	
oyunlar,	oyuncaklar,	giyilen	kıyafetler,	yaşanan	evler	arasındaki	benzerlik	ve	
farklılıkları	yazın.

Oyuncaklar

Kıyafetler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bizim 
çocukluğumuz Benzerlikler Farklılıklar

Yaşanan
evler

Büyüklerimizin 
çocukluğu

Oynanan 
oyunlar
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13.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ailemizden sonra en yakın sosyal çevremiz komşularımızdır. Bu 
sebeple komşularımızla iyi ilişkiler kurmalı, onları ziyaret etmeli, 
onların hâlini hatırını sormalıyız.

Gece geç saatlerde komşuları rahatsız 
edecek gürültülü aletler çalıştırılmamalıdır.

Aşağıda	komşuluk	ilişkilerini	olumsuz	yönde	etkileyecek	bazı	durumlara	ait	gör-
seller	verilmiştir.	Bu	tür	durumların	yaşanmaması	için	yapılması	gereken	dav-
ranışları	örnekteki	gibi	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ailemizden sonra en yakın sosyal çevremiz komşularımızdır. Bu 
sebeple komşularımızla iyi ilişkiler kurmalı, onları ziyaret etmeli, 
onların hâlini hatırını sormalıyız.

Gece geç saatlerde komşuları rahatsız 
edecek gürültülü aletler çalıştırılmamalıdır.
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14.		Hafta	sonu	size	gelecek	olan	arkadaşınıza	evinizin	bulunduğu	yeri	tarif	etmek	
istiyorsunuz.	Bunun	için	aşağıda	boş	bırakılan	alana	evinizin	bulunduğu	yerin	
krokisini	çizin.	

DoğuBatı

Kuzey
KD

GD

KB

GB
Güney
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15.		

ŞİFRE:

Okul çantasını hazırlamakÜtü yapmakEkmek almakR D U
4 5 6

Para kazanmakYatağını toplamakOyuncaklarını toplamakM L S
7 8 9

Ayakkabılarını temizlemek Çöpü atmakAlışveriş yapmakN U L
10 11 12

Evcil hayvan bakmak Saçını taramakÇamaşır yıkamakY U K
13 14 15

Sofraya yardım etmekÖdev yapmak Yemek pişirmekE S O
1 2 3

Aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Evdeki huzur 
ve mutluluğun devamı, evin düzeni için bu sorumlulukların yerine 
getirilmesi gerekir.

Aşağıda	 verilen	 cümlelerde	 evde	 yerine	 getirmemiz	 gereken	 sorumlulukları	
bulup,	daire	içindeki	harfleri	soldan	sağa	sıralayarak	şifreye	ulaşın.

ŞİFRE:

Okul çantasını hazırlamakÜtü yapmakEkmek almakR D U
4 5 6

Para kazanmakYatağını toplamakOyuncaklarını toplamakM L S
7 8 9

Ayakkabılarını temizlemek Çöpü atmakAlışveriş yapmakN U L
10 11 12

Evcil hayvan bakmak Saçını taramakÇamaşır yıkamakY U K
13 14 15

Sofraya yardım etmekÖdev yapmak Yemek pişirmekE S O
1 2 3

Aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Evdeki huzur 
ve mutluluğun devamı, evin düzeni için bu sorumlulukların yerine 
getirilmesi gerekir.
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16.		Aşağıdaki	 görselde	 evimizin	 bir	 bölümü	 verilmiştir.	 Buna	 göre	 bu	 bölümde	
kullandığımız	teknolojik	aletleri	ve	hayatımıza	katkılarını	verilen	boşluklara	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teknolojik Aletler Hayatımıza Katkıları
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17.		Aşağıdaki	görsellerde	verilen	kaynakları,	verimli	ve	 israf	etmeden	kullanmak	
için	neler	yapabileceğimizi	karşılarındaki	boşluklara	yazın.

GÖRSELLER ÖNERİLERİNİZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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18.		

SEDA

İREM

Okuldan eve gelince hemen bir plan hazırladım. 
Bu plana göre derslerime çalıştığımda oyun oynamaya 
daha fazla zamanım kaldı. Okul için gerekli hazırlıkları 
da yaparak erkenden uyudum.

Okuldan eve geldiğimde çantamı bıraktıktan sonra 
hemen sokağa çıktım. Uzun bir süre oyun oynadım. 
Sonra geç saatlere kadar ödevimi yaptım ve uyudum.

Seda	ve	İrem’in	söylediklerinden	yola	çıkarak	hangisinin	zamanını	daha	
iyi	planladığını	yazın.	Nedenini	açıklayın.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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19.		 Müge

Özge

Yiğit

Alışverişe gittiğimizde önceliği ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. 
İsteklerimizi ertelememiz gerekebilir. İsteklerimiz konusunda 
ısrarcı olursak ailemizi üzebiliriz. Ailemizin bütçesini boşa 
harcamış oluruz.

Harçlıklarımızdan artan parayı kumbaramızda biriktirerek 
tasarruf etmiş oluruz. Kumbaramızda  biriktirdiğimiz pa-
rayla kendi istediklerimizi alabiliriz. Böylece ailemizi zor 
durumda bırakmamış oluruz.

Ailem ihtiyaçlarımı karşılıyor. Bazen istediklerimi 
çeşitli sebeplerle alamıyorlar. Ben böyle durum-
larda ağlıyor ve ısrar ederek istediklerimi aldır-
tıyorum.

Müge,	Özge	ve	Yiğit’in	hangisinin	 söyledikleri	 yanlıştır?	Sizce	bu	öğrencinin	
davranışı	nasıl	olmalıdır?	Aşağıdaki	boşluğa	düşüncelerinizi	yazın.

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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20.		 
Kişisel bakım, hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için 
gereklidir. Kişisel bakımımızı yaparken su, elektrik, doğal gaz ve 
temizlik ürünleri gibi kaynakları kullanırız. Kaynakları dikkatli 
kullanmak ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkı sağlar.

Kişisel	bakım	ve	kaynakları	verimli	kullanma	ile	ilgili	aşağıda	verilen	ifadelerden	
doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazın.

(.....) Kişisel bakımımızı yaparken kaynakları israf etmemeye
özen göstermeliyiz.  

(.....) Dişlerimizi haftada bir kez fırçalamalıyız.  

(.....) Ellerimizi yemekten önce ve sonra yıkamalıyız.  

(.....) Havlu, diş fırçası, tırnak makası gibi araç gereçleri özenli 
kullanmalıyız.  

(.....) Diş macunu, sabun gibi temizlik malzemelerini gereğinden fazla kulla-
nabiliriz.  

(.....) Banyo yaparken banyoda istediğimiz kadar kalıp, bol bol su tüketebili-
riz.  

(.....) Kişisel bakımda kullanılan kaynaklar sınırlıdır.  

(.....) Düzenli olarak kişisel bakımımızı yapmazsak sağlığımız bozulur.

Şa
m
pu

an
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21.		Aşağıda	 yiyecek	 ve	 içecek	 satın	 alırken	 dikkatli	 olmamız	 gereken	 durumlarla	
ilgili	görseller	verilmiştir.	Her	bir	görseldeki	durum	için	nelere	dikkat	etmemiz	
gerektiğini	boşluklara	yazın.

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

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

...................................................................................................................
25 TL 28 TL

...................................................................................................................Ayran

...................................................................................................................
Son
Kullanma
Tarihi
07/12/2021

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

MARKETFİŞİ

K o n s e r v e



149

22.		Sağlığımızı	korumak	için	mevsimlere	özgü	yiyeceklerle	beslenmenin	önemiyle	
ilgili	olarak	aşağıda	verilen	cümlelerden	bazıları	doğru,	bazıları	yanlıştır.	Bu	
cümlelerden	hangilerinin	doğru,	hangilerinin	yanlış	olduğunu	belirleyerek	ok-
ları	takip	edin.	Ulaştığınız	çıkışı	işaretleyin.

YanlışDoğru

Sağlığımızı korumak 
için besinlerin mevsiminde 
tüketilmesi önemlidir.

Domates, karpuz, 
kavun, salatalık, 
patlıcan yaz mev- 
siminde üretilir.

Üzüm, kış 
mevsiminde 
tüketilen bir 
meyvedir.

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Mevsiminde 
yenen yiyecek- 
ler daha lez- 
zetlidir.

Mevsiminde 
tüketilen meyve 
ve sebzeler 
daha pahalıdır.

Doğal besinler, 
hormon ve 
tarım ilaçları 
kullanılarak 
üretilir.

Doğru Yanlış

Mevsiminde 
tüketilen meyve 
ve sebzelerin 
besin değeri 
daha fazladır.

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
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23.		

Sağlığımızı korumak ve büyümek için gerekli olan besin-
leri yeterli ve dengeli tüketirsek bilinçli beslenmiş oluruz.

Buna	göre	aşağıda	verilen	ifadeleri	yeterli	ve	dengeli	beslenmeyle	ilgili	neden	
sonuç	ilişkisi	oluşturacak	şekilde	eşleştirin.

Kahvaltı yapmadan okula
geldiğimizde 

Obezite ve diyabet (şeker) 
hastalığına

Hastalıklardan korunmak 
için

sağlığımızı korumuş oluruz.

meyve ve sebzeleri yeterli 
miktarda tüketmeliyiz.

Vücudumuz için gerekli olan 
meyve, sebze, et, balık, 
bakliyat ve süt ürünleri gibi 
besinleri öğünlere bölerek 
yediğimizde 

hareketsizlik ve yağlı besinleri 
fazla tüketmek sebep olur.

dersi iyi dinleyemeyiz, dikkati-
miz dağılır ve oyun oynarken 
çabuk yoruluruz. 
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24.		Aşağıda	ortak	kullanım	alanlarında	uyulması	gereken	temizlik	ve	hijyen	ku-
ralları	ile	ilgili	verilen	ifadelerden	bazıları	doğru,	bazıları	yanlıştır.	1.	cümle-
den	başlayarak	ifadelerin	doğru	“D”	veya	yanlış	“Y”	olduğuna	karar	verin	ve	
okları	takip	edin.	Sonuçta	ulaştığınız	kapıyı	istediğiniz	renge	boyayın.

Sınıf, koridor gibi 
kapalı alanlarda 
koşmak sağlığımızı 
tehlikeye düşürmez.

Ortak kullanım alan-
ları birçok insan ta-
rafından kullanıldığı 
için çabuk kirlenir. 

5.
kapı

6.
kapı

7.
kapı

8.
kapı

D Y

D

DD

D

Y Y

1.
kapı

2.
kapı

D Y

3.
kapı

4.
kapı

D Y Y Y

Tuvaletten 
çıktıktan sonra 

ellerimizi 
sabunlayarak 

güzelce 
yıkamalıyız.  

Temiz olmayan 
tuvaletleri 

kullanmamalıyız.

Lavaboları 
bizden sonra 
kullanacak 

kişilere temiz 
bırakmalıyız.

Ellerimizi 
yıkarken kaynakla-

rı tasarruflu 
kullanmamalıyız. 

Ortak kullanım 
alanları başka 

insanlarla beraber 
kullandığımız 

tuvalet, lavabo, 
park, asansör gibi 

mekânlardır. 

D

1

2 3

4 5 6 7
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25.		Aşağıda	verilen	trafik	işaretlerini	ve	işaret	levhalarını	inceleyin.	Bu	levhaları,	
anlamları	ile	eşleştirin.	

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi 

Bisiklet Giremez

Işıklı Trafik İşaret Cihazı

Okul Geçidi

Yaya Geçidi

Yaya Giremez

Mecburi Yaya Yolu

Üst Geçit
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26.		Aşağıda	verilen	görsellerdeki	çocukların	trafik	kurallarına	uyup	uymadıklarını	
belirleyin.	Trafik	kurallarına	uymayanların	başlarına	neler	gelebileceğini	gör-
sellerin	yanındaki	boşluklara	yazın.

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

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

OKUL TAŞITI
DUR

Trafik kurallarına uyuyor.

Trafik kurallarına uymuyor.

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

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

Trafik kurallarına uyuyor.

Trafik kurallarına uymuyor.

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

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

Trafik kurallarına uyuyor.

Trafik kurallarına uymuyor.

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

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

Trafik kurallarına uyuyor.

Trafik kurallarına uymuyor.

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

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

Trafik kurallarına uyuyor.

Trafik kurallarına uymuyor.
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27.		Aşağıda	kazaları	önlemek	için	alınması	gereken	tedbirlerle	ilgili	ifadeler	verilmiştir.	
Doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazın.

(.....) Bıçak, makas, tornavida gibi kesici ve delici aletlerle oynamamalıyız.
(.....) Okul koridorunda ve sınıfta koşmamalıyız.
(.....) Kabloları yıpranmış elektrikli aletleri kullanmamalıyız.
(.....) Kibrit, çakmak gibi yanıcı maddelerle oynayabiliriz.
(.....) Yanan ocaktan ve sıcak tencereden uzak durmalıyız.
(.....) Oyunlarımızda temizlik malzemeleriyle oynayabiliriz.
(.....) Yemeklerimizi küçük lokmalar hâlinde yemeliyiz.

28.		Aşağıda	Özlem,	Eslem	ve	Eymen’in	gün	içinde	tanık	olduğu	olaylar	verilmiştir.	
Yaşanan	olaylarda	kimlerden	yardım	isteyebileceklerini	görsellerin	altındaki	
boşluklara	yazın.

a) Özlem, alışveriş yapmak için annesiyle birlikte markete gitmişti. Özlem ve annesi, 
eve dönerken bir yayaya otomobil çarptığını gördüler. 

Yaşanan	 bu	 kaza	 sonrasında	 Özlem	 ve	 annesi	 kimden	 yardım	 istemelidir?	
Aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

..................................................................................................................................................................
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b) Eslem, okula gitmek için evinden çıktığında karşı binanın çatısındaki siyah du-
manları ve bacayı saran alevleri gördü. 

Eslem,	 tanık	olduğu	bu	yangın	anında	kimden	yardım	 istemelidir?	Aşağıdaki	
boşluğa	yazın.

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

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

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

c) Eymen, dışarıda oyun oynayan arkadaşlarını pencereden izliyordu. Otopark 
alanında bir adamın, elindeki tornavida ile arabalarının kapısını açmaya çalıştığını 
gördü. 

Eymen	bu	hırsızlık	olayında	kimden	yardım	istemelidir?	Aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

..................................................................................................................................................................
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29.		Verilen	cümlelerdeki	boşlukları	bulutlardaki	uygun	ifadelerle	tamamlayın.

• Tanımadığımız insanların verdiği .................................................................. yememeli-
yiz.

• Aile büyüklerimizden biri olmadığı sürece .................................................................. 
araçlarına binmemeliyiz.

• Okulda bizi rahatsız eden biri olduğunda .................................................................. 
yardım istemeliyiz.

• Eve giderken yolumuzu kaybettiğimizde .................................................................. yar-
dım istemeliyiz.

• Mahallede, apartmanda bizi rahatsız eden biri olduğunda ......................................
............................ yardım istemeliyiz.

öğretmenimizden

yiyecekleri tanımadıklarımızın

aile 
büyüklerimizden

sağlık 
görevlilerinden

güvenlik 
görevlisinden
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30.		Kâzım, odasında ders çalışırken aniden bir ses duydu. İlk başta ne olduğunu pek 
anlamadı ama sesler giderek artıyordu. Tavandaki avize sallanmaya başladı. Birden 
elektrikler kesildi ve oda karanlığa büründü. Sokaktaki insanların bağırışları kulağına 
gelmeye başladı. Herkes “Deprem oluyor!” diye bağırıyor, panik hâlinde sağa sola 
koşuyordu.

Lorem 
ipsum 

dolor sit 
amet,-

Kâzım’ın	deprem	esnasında	neler	yapması	gerektiğini	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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31.		a)	Aşağıda	ülkemizin	yönetim	birimleri	ile	ilgili	bilgiler	verilmiştir.	Verilen	yö-
netim	birimlerini	yöneten	kişileri	boşluklara	yazın.	

...................................... köyleri ve mahalleleri yönetir. En küçük yönetim biri-
midir. Orada yaşayanlar tarafından seçilir.

......................................; illerin her yönden genel idaresini sağlar, düzenler, 
denetler. İllere atama ile iş başına gelmişlerdir.

......................................; yaşadığımız il, ilçe ve kasabalarda yapılan temizlik 
işleri, çöplerin toplanması, aydınlatma, toplu taşıma, su, işletmelerin 
sağlığa uygun hizmet verebilmesi için denetlenmesi vb. halk hizmetlerini 
yürütür. Orada yaşayanlar tarafından seçilir.

...................................... ilçelerdeki idari işleri yapar ve yönetir. İlçelere atama 
ile iş başına gelir.

b)	Yerel	yöneticilerin	iş	başına	gelme	biçimlerini	uygun	boşluklara	yazın.

Atama ile yönetici olurlar. Seçilerek yönetici olurlar.

......................... ......................... ......................... .........................
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32.		Ülkemizin	 yönetim	 şekli	 nedir?	Bu	 yönetim	 şekli	 ile	 ilgili	 araştırma	 yaparak	
aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



160

33.		a)	Yaşadığınız	yerin	tarihî	eserlerini	(cami,	çeşme,	han,	hamam,	müze,	kale,	
tarihî	 çarşı,	 köprü	 vb.),	 doğal	 güzelliklerini	 ve	 turistik	 yerlerini	 araştırın.	
Yaptığınız	araştırmada	elde	ettiğiniz	bilgileri	verilen	boşluklara	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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b)	Yaptığınız	araştırmada	en	çok	beğendiğiniz	yerin	adını	yazın	ve	görselini	
aşağıda	verilen	boşluğa	çizin.

........................................................................................................................................
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34.		Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel bir yer olması için her birimizin 
yerine getirmesi gereken bazı görev ve sorumluluklar vardır. 

3/A	 sınıfı	 öğrencisi	 İlkem	 de	 kendi	 üzerine	 düşen	 görev	 ve	 sorumlulukları	
yerine	 getirmek	 istiyor.	 Buna	 göre,	 aşağıda	 verilenlerden	 İlkem’in	 yapması	
gerekenleri	boyayın.

Derslerime düzenli çalışırım. 

Askerlik hizmetini yaparım.
Vergimi zamanında ve 
eksiksiz öderim.

Alışverişten sonra ödeme 
fişimi alırım.

Arızalanan elektrikli 
eşyaları tamir ederim.

Yerlere çöp atmam ve 
çevreyi kirletmem. Odamı toplarım.

Okul ve sınıftaki eşyalara 
zarar vermem.

Tükenebilir kaynakları 
tasarruflu kullanırım.

Milletvekili seçimlerinde 
oy kullanırım.
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35.		

Okul, sınıf, cami, hastane, toplu taşıma aracı, 
park, oyun alanı, stadyum gibi alanlar ve bu 
alanlarda bulunan araç ve gereçler toplumdaki 
herkese aittir. Bunlar milletin ortak mallarıdır.

Buna	göre,	ortak	 kullanım	alanlarını	 ve	buradaki	araç	gereçleri	 kullanırken	
nelere	dikkat	etmemiz	gerektiğini	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OKUL

HASTANE
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36.		Aşağıda	millî	birlik	ve	beraberlik	 ile	 ilgili	 ifadeler	verilmiştir.	Bu	 ifadelerden	
doğru	olanların	başına	“D’’,	yanlış	olanların	başına	“Y’’	yazın.

Kurtuluş Savaşı’nda, erkekler cephede savaşırken yaşlılar, kadınlar ve 
çocuklar cephe gerisinde pek çok görevde bulundular.

Türk ordusu, Türk milleti ile bütünleştiği Kurtuluş Savaşı’nda kahra-
manca savaşarak millî birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdi.

Millî ve dinî bayramlarımız, belirli gün ve haftalarımız ortak duygularla 
ve coşkuyla kutlanan birlik ve beraberlik günlerimizdendir.

Ülkemizde doğal afetler yaşandığında yardım için birlik olmamıza
gerek yoktur.

Birlik ve beraberlikler toplumun güçlü olmasını sağlamaz.

Toplumlar, hedeflerine ulaşmak için çalışmasalar da olur.

Ülkemize 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimini birlik ve beraber-
liğimiz sayesinde durdurduk.

Ülkemizde doğal afetler yaşandığında, afeti yaşayanlar ile aynı üzüntü-
leri yaşarız.

Takım oyunlarında takım için değil kendimiz için yarışırız.

Okullar arası yarışmalara hazırlanan öğrencileri, arkadaşları destekler.

Millî maçlarda ülkemizi destekleriz.
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37.		

   Okul Müdürü Metin Bey, pazartesi sabahı bayrak töreninden sonra, 
okullarına başka ülkelerden göç etmek zorunda kalan öğrencilerin geldiğini 
duyurdu. Bu öğrencilerin dilimizi iyi bilmediklerini belirtti. Onların kısa 
sürede okula ve sınıflarına alışması, uyum sağlaması için herkesten yardım 
istedi.
   Metin Bey, konuşmasını bitirdikten sonra öğrenciler sınıflarına girdi. 
3/B sınıf öğretmeni Emel Hanım, sınıfa girerken yanında yeni gelen öğ-
rencilerden biri vardı. Adı Reyyan Mohammed idi. Öğretmeni, Reyyan’ı 
sınıftaki öğrencilerle tanıştırdı. Ardından sınıf başkanı İnci, öğretmenine 
“Öğretmenim, siz sınıfa gelmeden önce arkadaşlarımızla konuştuk ve oku-
lumuza yeni gelen arkadaşlarımızın uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için 
bir proje geliştirebilir miyiz acaba diye düşündük. Siz bu konuda ne düşü-
nürsünüz?” diye sordu.
   Emel Hanım, öğrencilerine sevgi dolu gözlerle bakarak “Aferin benim 
akıllı öğrencilerim! Bu çok güzel bir fikir. Bu proje sayesinde herkes yeni 
gelen arkadaşlarına kolayca yardımcı olabilir.” dedi.

3/B	sınıfı	öğrencileri,	okullarına	yeni	gelen	arkadaşlarının	sorunlarını	çözmeye	
yönelik	oluşturacakları	proje	için	neler	yapabilirler?	Önerilerinizi	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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38.		Aşağıda	Atatürk’ün	bazı	sözleri	verilmiştir.	Bu	sözlerin	Atatürk’ün	hangi	kişilik	
özelliklerini	gösterdiğini	altlarındaki	boşluklara	yazın.

Bir bilgiye inanmadan önce, 
kararı bütün yönleriyle ele 
almak ve değerlendirmek 
gerekir.

Benim gücüm, milletin bana 
gösterdiği inanç ve güvendir.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, 
şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya 
da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

Ben icap ettiği zaman en büyük 
hediyem olmak üzere, Türk ulu-
suna canımı vereceğim.

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

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

..................................................
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39.		  Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkı sağlamış, ismini herkesin bildiği insanları-
mız vardır. Bu insanlarımızın önemli özellikleri; ülkelerini çok sevmeleri, çalışkan 
olmaları, araştırma yapmayı sevmeleridir. Bizler de bu kişileri örnek almalı, çok 
çalışmalı, ülkemize hizmet etmeyi amaçlamalıyız.

Aşağıda	ülkemize	yaptığı	çalışmalarla	katkı	sağlamış	insanlardan	bazıları	veril-
miştir.	Bu	insanlar	hakkında	araştırma	yaparak	öğrendiğiniz	bilgileri	yazın.

Mehmet Ali 
KÂĞITÇI

Aziz SANCAREngin ARIK

Jale İNAN
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............................................. 
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............................................................................... 
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............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
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............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



168

40.		a) 

   Sena ve ağabeyi Yiğit, yaz tatilinde am-
casının çiftliğine gittiler. Sena, amcasına bitki 
ve hayvanlarla ilgili bazı sorular sordu. 
Amcası, "Sorularını sana beşinci sınıfa giden 
ağabeyin cevaplasın.’’ dedi.

Sena’nın	sorduğu	sorulara,	ağabeyinin	vermiş	olabileceği	cevapları	alttaki	boş-
luklara	yazın.

Hayvanların yaşamımızdaki önemi nedir?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Bitkilerin yaşamımızdaki önemi nedir?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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b)	Aşağıda	verilen	hayvanlardan	nasıl	yararlanıyoruz?	Örnekteki	gibi	karşısına	
yazın.

İnek 
Eşek 
Arı
Hindi 
Balık
At 
Tavuk
Keçi
Kaz 
Koyun

etinden, sütünden, derisinden...............................................................................................Örnek:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

c) Bitkilerden	elde	edilen	altı	tane	ürün	adını	bulutların	içine	yazın. 

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

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

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

.............................. ..............................
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41.		Aşağıda	verilen	sebze	ve	meyvelerin	yetişme	koşullarını	araştırıp	yazın. 

Üzüm

Buğday

Patates

Portakal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................
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42.		

Pusula ile en doğru ve güvenilir şekilde 
yönümüzü bulabiliriz. Düz bir yere konu-
lan pusulanın ibresindeki renkli uç daima 
kuzeyi gösterir. Bunun yanında doğadan 
yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz.

Kuzey

Doğu

Güney

Batı

KDKB

GB GD

Aşağıdaki	görsellere	bakarak	doğada	yönümüzü	nasıl	bulacağımızı	karşılarında	
verilen	boşluklara	yazın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................
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43.		a)	Aşağıdaki	 görselleri	 inceleyerek	 insanların	 çevreye	 olan	 etkilerini	 verilen	
boşluklara	yazın.

Avlanmak 
Yasaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)	Siz,	yukarıdaki	görsellerde	yer	alan	çevrelerden	hangisinde	yaşamak	isterdi-
niz?	Nedenini	açıklayın.

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

...................................................................................................................................................................
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44.		a)	Aşağıda	insanların	doğaya	olumsuz	etkilerini	anlatan	görseller	yer	almak-
tadır.	Bu	olumsuz	etkileri	önlemek	için	birey	olarak	sizin	neler	yapabilece-
ğinizi	verilen	boşluklara	yazın.

SU 
KİRLİLİĞİ

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

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

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

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

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

TOPRAK 
KİRLİLİĞİ

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

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

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

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

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

HAVA 
KİRLİLİĞİ

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

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

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

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

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

b)	Aşağıda	 doğal	 çevrenin	 korunması	 konusunda	 çalışan	 gönüllülerin	 bira-
raya	 gelerek	 oluşturduğu	 kuruluşların	 bazılarının	 kısaltmaları	 verilmiştir.	
Kısaltmaları	uygun	açıklamalarla	eşleştirin.

Çevreyi Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlan-
dırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
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45.		
Doğal kaynakları korumak ve devam ettirebilmek, temiz bir 
çevrede sağlıklı yaşam sürdürebilmek için geri dönüşümün 
önemi kaçınılmazdır.

Geri	dönüştürülen	plastik,	pil	ve	cam	maddelerden	neler	üretildiğini	araştırarak	
yaşadığınız	çevreye	olan	katkılarını	örnekteki	gibi	yazın.

Örnek: Kullanılmış atık kâğıtlar, geri dönüştürülerek karton kutular üretilir. Böylelikle 
ağaçların kesilmesi önlenerek ormanlar korunur.

Pil
300 yıl

Cam
4000 yıl

Plastik poşet
20 yıl

Plastik:............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Cam:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Pil:....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Pet şişe
400 yıl

Kâğıt
3 ay

Doğada 
yok olma 
süreleri

Doğada 
yok olma 
süreleri

Karton
kutu
3 ay
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............................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

✁
Ek-1: Dilek Kutusuna Atılacak Not Kâğıdı

Cevaplara ulaşmak için karekodu okutunuz.
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NOTLAR
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