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ADI SOYADI: 10. hafta

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KÂĞIDI
EŞ ANLAMLI KELİMELER 

Yandaki resmi yönergelere uygun olarak boyayınız. 
*Vatan kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanları
turuncuya boyayınız.
*Armağan kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu
alanları kahverengiye boyayınız.
*Hatıra kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanı
kırmızıya boyayınız.
*Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanı
pembeye boyayınız.
*Buluş kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanı ten
rengine boyayınız.
*Sınav kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanı
sarıya boyayınız.
*İsim kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanları
siyaha boyayınız.
*Sonbahar kelimesinin eş anlamlısının bulunduğu alanı
griye boyayınız.

ZIT ANLAMLI KELİMELER 

Kutuların içindeki kelimeleri zıt anlamlılarıyla eşleştiriniz.
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TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER 

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözüp sonuçlarıyla eşleştiriniz. 

MATEMATİK 

Bir gemide 189 yolcu vardır. İlk limanda 76 yolcu gemiden iner, 47 
yolcu gemiye binerse gemideki yolcu sayısı kaç olur? 

“9, 1, 0” sayılarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz üç basamaklı en 
büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır? 

Bir terzi, elindeki 194 metre kumaşın önce 66 metresini sonra 77 
metresini kullanmıştır. Buna göre terzinin elinde kaç metre kumaş 
kalmıştır? 801 

160 

51 

Merve, içerisinde 264 ₺ olan kumbarasına önce 101 ₺ atmış, sonra 
kumbarasından 198 ₺ almıştır. Buna göre Merve’nin kumbarasında kaç ₺ 
parası kalmıştır? 

Esila’nın 164 tane şekeri vardı. Annesi Esila’ya 28 tane şeker daha 
verdi. Esila elindeki şekerlerden 48 tanesini ablasına verirse Esila’nın kaç 
şekeri kalır? 

Mehmet’in 342 ₺ parası vardır. Ferdi’nin parası Mehmet’in parasından 
98 ₺ daha az olduğuna göre Mehmet ve Ferdi’nin toplam kaç ₺ parası 
vardır? 167 

586 

144 
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HAREKETLİ CİSİMLERİN SEBEP OLABİLECEĞİ TEHLİKELER 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(   ) Hareket eden her nesneyi durdurabiliriz. 

(   ) Hızlı hareket eden nesneleri durdurmak tehlikeli olabilir. 

(   ) Otobüs yavaşladığında durmasını beklemeden otobüsten inebiliriz. 

(   ) Evin çatısından sarkan buzları düşürmeye çalışmak tehlikeli olabilir. 

(   ) İkinci kattaki bir evin balkonundan düşen saksıyı tutmak tehlikeli bir davranıştır. 

(   ) Okul koridorlarında koşmak tehlikeli bir davranış değildir. 

(   ) Yokuş aşağı hızla hareket eden bir varlığı durdurmak tehlikeli olabilir. 

(   ) Cam gibi kırılabilir nesneleri altından tutmak tehlikeli bir davranıştır. 

HAREKETLİ CİSİMLERİN SEBEP OLABİLECEĞİ TEHLİKELER 

1)

2) Bir inşaatın ikinci katından düşen tuğlayı tutmaya çalışmak …………………………….. bir davranıştır. 

3) Evlerin çatılarını uçurabilen yağmur ve kasırga getirebilen çok kuvvetli rüzgarlara …………………………………. 
adı verilir. 

4)  Büyük toprak kütlelerinin bir yamaçtan koparak aşağıya kaymasına …………………………………. denir. 

5) İnsanlar ……………………………………… varlıklardır. 

FEN BİLİMLERİ 

(   ) Mahalleden geçen arabanın arkasına asılmak tehlikeli olabilir. 

(   ) Parktaki salıncaklarda ayakta sallanmak tehlikeli değildir. 

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

  sel                   kuraklık 

tehlikeli har eketli fırtına heyelan 

güvenli çığ 

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesine ………………. denir. 
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KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ 

Aşağıdaki davranışlardan komşularımızla ilişkilerimize zarar verebilecek olanları işaretleyiniz. 

EVİMİZİN KROKİSİ 

Aşağıdaki sayfaya evimizin bulunduğu yerin krokisini çiziniz. 

HAYAT BİLGİSİ 

D B

Bayramda komşumuzu ziyaret etmek 

Evimizde yüksek sesli müzik açmak 

Komşumuzun çocuğuyla oyun oynamak 

Komşumuzun çocuğunu oyunumuza almak 

Komşumuza misafirliğe gitmek 

Komşumuzun poşetlerini taşımak 

Komşularımızı umursamamak 

Gereksiz yere komşularımızın ziline basmak 

Komşularımıza saygılı davranmak 

Evimizin içinde bağırarak konuşmak 
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