a
t
f
a
H
.
2

3

in
ç
İ
r
e
l
n
e
eç
G
a
f
ı
n
ı
S
3.
n
a
t
f
ı
n
ı
2. S

A
T
F
A
H
A
T
HAF

İ
F
A
L
TE
M
I
B
A
T
İ
K
Türkçe
tik
a
m
e
t
a
M
gisi
l
i
B
t
a
y
Ha

İçindekiler
Türkçe
1. Etkinlik: Okuduğunu Anlama
2. Etkinlik: Cümle Yazma
3. Etkinlik: Anlamlı ve Kurallı Cümle
4. Etkinlik: Özel İsimlerin Yazımı
5 ve 6. Etkinlik: Noktalama İşaretleri
7. Etkinlik: “mi” Soru Ekinin Yazımı

Matematik
1, 2 ve 3. Etkinlik: Kesirler
4 ve 5. Etkinlik: Saatler
6. Etkinlik: Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki
7. Etkinlik: Zaman Ölçme Birimleriyle ilgili Problemler
8. Etkinlik: Lira Kuruş İlişkisi
9 ve 10. Etkinlik: Paraları Karşılaştırma
11. Etkinlik: Paralarımızla ilgili Problemler

Hayat Bilgisi
5. Tema: Ülkemizde Hayat
1. Etkinlik: Farklı Kültürler
2. Etkinlik: Üretim Faaliyetleri
6. Tema: Doğada Hayat
3. Etkinlik: Bitkiler ve Hayvanların Yaşaması İçin Gerekli Şartlar
4. Etkinlik: Bitki Yetiştirme
5 ve 6. Etkinlik: Doğal Unsurların İnsan Yaşamına Etkisi
7. Etkinlik: Geri Dönüşüm
2

3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Türkçe

2. Hafta

DERE KENARI
Geçen yaz, tatili köyde geçirmiştik. Babam, bizi pikniğe götüreceğini söyledi.
Sabah erkenden arabaya binip yola çıktık. Kısa bir süre sonra piknik yapacağımız yere geldik. Piknik yeri ormanın ortasında, tertemiz akan bir derenin
kenarıydı. O kadar güzel bir yerdi ki herkesin görmesini isterdim. “Neden
dedelerimiz köyü buraya kurmamış?” diye mırıldandım. Ablam:
– Tabii ki, dere yataklarına yerleşim yeri kurulmasının tehlikeli olduğundan. Yani sel tehlikesi yüzünden.
Babam:
– Haklısın kızım. Burası, eskiden
böyle değildi. İlkbaharda eriyen karlar
ve yağmurlar yüzünden dere taşardı.
Defalarca sel oldu. Köyümüzdeki evler, hayvanlar ve tarlalar zarar gördü. Daha sonra yetkililer gelip incelemeler
yaptı. Sellerin zararlarını azaltmak için dere yatağını temizleyip genişlettiler.
Çevresini ağaçlandırdılar. Ağaç kökleri suyun bir bölümünü tutarak selin
etkilerini azalttı. Böylece selin köyümüze verdiği zararlar önlendi.
Babamın anlattıklarından sonra “İyi ki dedelerimiz köyü buraya kurmamışlar.” diye mırıldandım. Herkesin yüzünde bir gülümseme belirdi.
1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
 Çocuk neden piknik yerini herkesin görmesini istiyor?
.............................................................................................................................
 Çocuğun sorusuna ilk kim cevap vermiş?
.............................................................................................................................
 Selin zararlarını önlemek için yetkililer ne yapmışlar?
.............................................................................................................................
 Metnin konusu hangisidir?
Mevsimler ve
özellikleri
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

İstek ve
ihtiyaçlarımız

Doğal afetler
3. Sınıf

3

Türkçe

2. Hafta

2. Noktalı yerlere uygun kelimeleri yazarak anlamlı ve kurallı cümleler
oluşturalım.
 Melek dün bize ...........................................
 Köpek, adamı görünce havlamaya ...........................................
 Susuz kalan çiçeklerin yaprakları ...........................................
 Yağmur yağdığı için yanına şemsiyesini ...........................................
 Buse yemekten sonra bulaşıkları ...........................................

3. Aşağıdaki kelimeler ile anlamlı ve kurallı cümleler yazalım.
musluğu / tamir / usta / etti
...................................................................................................................................
aldı / telefon / yeni / kendine / babam
...................................................................................................................................
dere / yapılmamalıdır / yataklarına / ev
...................................................................................................................................
çöpleri / birlikte / sahildeki / topladık / hep
...................................................................................................................................
penceresinden / odamın / baktım / gökyüzüne
...................................................................................................................................
araba / kediye / fren / için / çarpmamak / yaptı
...................................................................................................................................
4

3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Türkçe

2. Hafta

4. Aşağıdaki yazım ve noktalama yanlışı yapılmış özel isimleri örnekteki gibi
kesme işareti kullanarak tekrar yazalım.
izmirde

İzmir’de
..............................

tuğçenin

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

ankaradır

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

uludağda

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

türkiyenin

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

minnoşu

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

5. Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine görseli verilen noktalama işaretlerinden
uygun olanını koyalım.
 Babam bizi pikniğe götüreceğini söyledi( )
 Sinemaya saat kaçta gideceksiniz( )
 Köyden reçel( )turşu ve salça gönderdiler( )
 İstanbul( )da sel felaketi yaşanmış( )
 Akşam ki gösteri bir harikaydı( )
 Buket bu yıl 3( ) sınıfa başlayacak( )
 Manavdan elma( ) erik( ) üzüm ve muz aldım( )
 Neden sen de bizimle gelmiyorsun( )
 Saat 3( )te Ahmet( )in kursu başlıyor( )
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

3. Sınıf

5

Türkçe

2. Hafta

6. Aşağıdaki fıkrada ( ) içine uygun olan noktalama işaretini koyalım. Her
bir noktalama işaretinden kaç tane kullandığımızı yazalım.
HEYBE
Nasrettin Hoca misafir olduğu bir köyde yeni hey( )
besini kaybeder( )
Sinirinden bağırıp çağırmaya başlar( )
( )Eğer heybemi bulamazsanız, ben size ne yapaca( )
ğımı biliyorum der( )
Köylüler hep birlikte Hoca( )nın heybesini ararlar( )
Sonunda heybe bulunur( ) Koşarak Hoca( )nın yanına
giderler( )
( )Hoca( ) çok merak ettik. Eğer heyben bulunma( )
saydı ne yapacaktın, diye sorarlar( )
Nasrettin Hoca gülerek cevap verir:
( )Ne mi yapacaktım( ) Tabii ki yeni bir heybe ala( )
caktım( )
Nokta

: ......

Kısa çizgi

: ......

Virgül

: ......

Kesme işareti

: ......

Ünlem

: ......

Konuşma çizgisi : ......

Soru işareti

: ......

7. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeler ile soru eki “mu” ve “mi” eklerini
kullanarak soru cümleleri yazalım.

6

 kalem / aldın / yeni

Yeni
kalem aldın mı?
...................................................................

 oldun / aşı

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

 akşam / gelir / bize

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

 filmi / o / izledin

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

 okumayı / kitap / seviyor

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

 kedi / içti / sütü

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

3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Matematik

2. Hafta

1. Aşağıdaki şekillerin ne kadarının boyandığını işaretleyelim.

Bütün

Bütün

Bütün

Bütün

Yarım

Yarım

Yarım

Yarım

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

Çeyrek

2. Aşağıdaki şeritlerin istenilen kadarını boyayalım.
Bütün
Yarım
Çeyrek
3. Aşağıdaki soruları görsellerden yararlanarak cevaplayalım.

 8 çeyrek elma kaç bütün elma eder?

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

 4 bütün ekmek kaç yarım ekmek eder?

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

 6 yarım portakal kaç bütün portakal eder? ..........................................
 4 yarım karpuz kaç çeyrek karpuz eder?
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

..........................................
3. Sınıf
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Matematik

2. Hafta

4. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını noktalı yerlere yazalım. Aynı zamanı
gösteren dijital ve analog saatleri eşleştirelim.

İki buçuk
...............................

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

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

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

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

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

5. Aşağıdaki dijital saatler ile gösterdiği zaman dilimini eşleştirelim.
öğleden
sonra

8

3. Sınıf

sabah

öğle

akşam

gece yarısı

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Matematik

2. Hafta

6. Kırmızı ile verilen bilgilerden yararlanarak soruların cevaplarını noktalı
yerlere yazalım.
 1 saat 60 dakikadır.
Bir ders saati 40 dakikadır. Buna göre bir ders 1 saatten kaç dakika
kısadır? ......
 1 gün 24 saattir.
2 gün izin yapan biri toplam kaç saat dinlenmiş olur? ......
 1 hafta 7 gündür.
Her gün 2 ekmek yiyen bir aile haftada kaç ekmek yer? ......
 1 ay 30 gündür.
2 ayda toplam kaç gün vardır? ......
 1 ay 4 haftadır.
Haftada 5 lira harcayan Ali bir ayda kaç lira harcar? ......
 1 yıl 12 aydır.
Her ay bir kitap okuyan Ayşe 2 yılda toplam kaç kitap okumuş olur?
......
7. Aşağıdaki problemleri çözelim.
 Saat 06.00’da otobüse binen bir yolcu
3 saat yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk
tamamlandığında saat kaçtır?
 Kumbarasına her gün 5 lira atan Seda
bir haftada kaç lira biriktirir?
 Günün 10 saatini uyuyarak geçiren
Funda’nın diğer etkinlikleri yapmak için
geriye kaç saati kalır?
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

3. Sınıf
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Matematik

2. Hafta

8. Fiyatı 1 TL olan ürünleri işaretleyelim.
Ürün

Fiyatı

Ürün

Fiyatı

Ürün

Fiyatı

Ürün

Fiyatı

Ürün

Fiyatı

Ürün

Fiyatı

9. Tabloda paralarımız ile ilgili doğru ifadeyi örnekteki gibi işaretleyelim.
Paralarımız
Değeri en büyük kâğıt para
Değeri en küçük madenî para



Yüz Türk Lirası
Değeri en küçük kâğıt para
1 Türk Lirası
İki yüz Türk Lirası
10

3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Matematik

2. Hafta

10. Kutulardaki toplam para miktarını yazalım. Para miktarı en az olan
kutunun yıldızını maviye, para miktarı en fazla olan kutunun yıldızını
sarıya boyayalım.

11. Aşağıdaki problemleri çözelim.
 Bayramda teyzem 25 TL, halam 30
TL ve dayım 15 TL harçlık verdi. Toplam kaç TL harçlık topladım?
 Onur, fiyatı 75 TL olan oyunu satın
almak istiyor. Onur’un iki tane 20 TL’si
vardır. Buna göre Onur’un kaç TL’ye
daha ihtiyacı vardır?
 Emre’nin kumbarasında 3 tane 20
TL, 2 tane 10 TL ve 4 tane 5 TL
vardır. Emre’nin kumbarasında toplam
kaç TL vardır?
 Mine tanesi 4 TL olan kitaplardan
3 tane aldı. Satıcıya 20 TL verdiğine
göre kaç TL para üstü almıştır?
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

3. Sınıf
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Hayat Bilgisi

2. Hafta

1. Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanları yazarak
metni tamamlayalım.
FARKLI KÜLTÜRLER

insanlığın

Eğitim, çalışma, .......................... ve hastalık
gibi sebeplerle ülkemize .......................... eden insanlar vardır. Ülkemizde yaşayan bu insanların
.......................... farklıdır. Giyimleri, dilleri, yaşam
biçimleri farklı bu insanlara farklılıklarından dolayı onlara .......................... duymalıyız. Farklılıkların
kültürel .......................... olduğunu unutmamalıyız.
Onlara .......................... etmek, saygılı davranmak
.......................... vazgeçilmez şartıdır.

yardım
göç
saygı
zenginliğimiz
savaş
kültürleri

2. Görseli verilen faaliyetler tarımla ilgili ise “T”, hayvancılıkla ilgili ise “H”,
sanayi ile ilgili ise “S” yazan kutuyu işaretleyelim.
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T

H

S

T

H

S

T

H

S

T

H

S

T

H

S

T

H

S

3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

Hayat Bilgisi

2. Hafta

3. Görseli verilen canlıların yaşaması için gerekli şartları işaretleyelim.

Hava

Hava

Hava

Hava

Su

Su

Su

Su

Toprak

Toprak

Toprak

Toprak

Güneş

Güneş

Güneş

Güneş

Besin

Besin

Besin

Besin

Barınma

Barınma

Barınma

Barınma

4. Aşağıdaki fasulye bitkisini yetiştirmek için yapılan işlemleri sırasına göre
numaralandırarak sıralayalım.

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

3. Sınıf
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Hayat Bilgisi

2. Hafta

5. Görseli verilen yerleşim yerlerinde hangi alanlarda olumsuzluklarla
karşılaşılabilir? İşaretleyelim.

Ulaşım

Tarım

Hayvancılık

Ulaşım

Tarım

Hayvancılık

6. Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanını yazalım.
kalın

hayvancılık

doğal

nüfus

tarım

 Hava koşulları, su kaynakları, dağlar, ovalar .................................. unsurlardır.
 Akarsu kenarlarında yaşayanlar .................................. yaparak geçimlerini
sağlarlar.
 Dağlık bölgelerdeki insanlar daha çok .................................. yaparlar.
 Dağlık bölgelerdeki .................................. ve yerleşme azdır.
 Çok soğuk bölgelerde insanlar .................................. giyinirler.
7. Geri dönüşümü olan maddelere ait görselleri işaretleyelim.
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3. Sınıf

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

2. Hafta Değerlendirme Testi
1. “Çok sevdiği kolyesini kaybettiği
için .................” cümlesini doğru
olarak tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) mutluydu

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“mi” soru ekinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Yeni elbisemi gördün mü?
B) Sen dişlerini fırçalıyor musun?
C) Bardağı Ali’ye verebilirmisin?

B) üzgündü

C) özlüyor

2.

P dilemiş
T

yavru

K annesinden
İ

A

özür

5. Doğum günüm için alınan pastanın çeyreğini yedik.
Yukarıdaki ifadeye göre kalan
pasta aşağıdakilerden hangisidir?

kuş

A)

Yukarıdaki kelimeler ile anlamlı
ve kurallı cümle oluşturulacaktır.
Bu sıralamaya göre kelimelerin
başındaki harfleri yazdığımızda
oluşan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?
A) PATİK

B)

C)

B) KATİP
C) TAKİP

3. Umut( ) Esin ve Bilge( )nin resim
kursları varmış( )
Yukarıdaki cümlede ( ) ile belirtilen yerlere hangi noktalama
işareti getirilmelidir?
A) ( , ) ( ’ ) ( . )
B) ( , ) ( - ) ( . )
C) ( , ) ( ’ ) ( ! )
KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI

6.

Aşağıdakilerden hangisi verilen
saatlerden birinin okunuşu olamaz?
A) Beşe çeyrek var.
B) Üç buçuk.
C) Sabah dördü kırk beş geçiyor.
3. Sınıf
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2. Hafta Değerlendirme Testi
7.

Okulların açılmasına
2 hafta, 3 gün kaldı.

10.

Ülkemize göç etmiş kişilere
saygılı davranmalıyız.
Üzüm, buğday, çay tarım
alanında ürettiklerimizdendir.
Bitki yetiştirmek ve hayvan
beslemek boşa zaman kaybıdır.
Atık yağlar toprak ve su
kirliliğine sebep olur.

Selin
Selin’in ifadesine göre okulların
açılmasına kalan süre 1 aydan
kaç gün eksiktir? (1 ay 30 gündür.)
A) 17

B) 14

C) 13

Yukarıdaki ifadelerden doğru
olanların yuvarlağı yeşile, yanlış olanların yuvarlağı kırmızıya
boyandığında durum nasıl olur?

8. Aşağıdaki kumbaraların hangisindeki paraların toplam değeri
1 TL değildir?
A)

A)

B)

B)

C)

11. Hangisi bitkilerin yaşaması için
gerekli şartlardan biri değildir?

C)

A) güneş

B) barınma

C) su

12.
9. Mine 50 TL’sinin 30 TL’si ile
annesine hediye aldı. Kalan parasının tamamı ile 2 tane kitap
aldı. Kitapların fiyatları eşit olduğuna göre 1 kitabın fiyatı kaç
liradır?
A) 10
Cevap Anahtarı

B) 6

C) 5

Görseldeki gibi yerde yaşamak
aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?
A) ulaşım

B) hayvancılık
C) giyinme

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

10. B

11. B

12. A

