
 

     

ADI SOYADI: 25. hafta 

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

UMBA GÖREVDE 

 Mirket Umba, yirmi kişilik arkadaş grubuyla birlikte toprak altına kazdıkları yuvalarında 

yaşıyordu. Umba ve arkadaşları hayatlarını daha güvenli bir şekilde devam ettirebilmek için 

koloni halinde, iş birliği yaparak hareket ederlerdi. Bu koloni yaklaşık yirmi kişiden oluşmaktaydı. 

Kolonide herkesin bir görevi vardı. Kimi av peşine düşer kimi yavru dostlarına bakar kimi de 

koloniye gözcülük yapardı. Umba’nın görevi de gruba gözcülük yapmaktı.  

 Umba ve arkadaşları bir gün ava çıkmışlardı. İki arkadaşıyla birlikte gruba gözcülük 

ederken grubun diğer üyeleri öğle yemeği için kurbağa, kertenkele, kırkayak gibi hayvanlar 

arıyordu. Umba iki ayağının üzerinde durmuş pürdikkat etrafı izliyordu. Birden yaklaşmakta olan 

birkaç çakal gördü. Bu durum kendisi ve arkadaşları için tehlike oluşturacak bir durumdu. 

Grubun tehlikelerden korunmak için gözcü olarak seçtiği Umba, homurtuya benzeyen bir ses 

çıkararak arkadaşlarına tehlikeli bir durum olduğunu bildirdi. Bunu duyan bütün mirketler, hızlı 

bir şekilde toprak altındaki yuvalarına koşuştular.  

 Umba’nın görevine sadık ve dikkatli olması sayesinde çakallara yem olmaktan kurtulan 

arkadaşları, ona sarılarak teşekkür ettiler.  

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
  

Metinde altı çizilen kelimeleri aşağıda belirtilen 
yerlere yazarak anlamlarını sözlükten bulunuz. 
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TÜRKÇE 

Soru 1: Umba ve arkadaşları için iş 

birliğinin amacı nedir? 

Cevap 1: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soru 2: Umba ve arkadaşları tehlikeden 

nasıl kurtulmuştur? 

Cevap 2: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

     

Soru 1: Samet, babasından pazartesi günü 354 
TL, salı günü bir önceki günden 125 TL daha 
fazla, çarşamba günü ise önceki iki 
günün toplamı kadar para almıştır. 
Samet’in kaç TL parası olmuştur? 

Çözüm:  

  

Soru 2: Özlem’in bir haftalık harçlığı 350 
TL’dir. Özlem, her gün eşit miktarda para 
harcama yapacaktır. Buna göre çarşamba 
günü kaç TL harcamıştır? 

Çözüm:  

 

Soru 3:  

• Sibel’in 140 TL’si vardır. 

• Mert’in parası Sibel’in parasının  

3 katı kadardır. 

Buna göre Mert ve Sibel paralarını birleştirerek 
bir mağazadan kaç liralık alışveriş yapabilir?  

Çözüm: 

 

Soru 4: Kırtasiyeden 24 liraya Türkçe kitabı, 
32 liraya Matematik kitabı ve 18 liraya Fen 
Bilimleri kitabı alan Umut, kasiyere 100 lira 
verdiğine göre kaç lira para üstü alır? 

Çözüm:  

 

Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen sonuçları 
aynı renge boyayınız. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

   Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. 

1 lira = …………… kuruş 

4 lira = …………… kuruş 

……… lira = 2 tane 50 kuruş 

……… lira = 4 tane 25 kuruş 

6 lira = ……………… tane 50 kuruş 

500 kuruş = ………………. lira 

200 lira = ………………… tane 5 lira 

100 lira = ………………… 20 lira 

 

MATEMATİK 

En büyük kağıt para 

11 lira 

 

1 kuruş 

 

195 lira 

 

200 lira 

 

En küçük madeni 

para 

En büyük kağıt 

para ile en küçük 

kağıt paranın farkı 

En büyük madeni 

para + 10 TL 



 

     

Metinde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yerleştiriniz.

 

BİTKİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Bir bitkinin çiçek açmasından, yeni bir bitkinin oluşup gelişmesindeki sürece bitkinin 

…………………………………………………………………………………………… diyoruz. Bitkilerin yaşam döngüsü ……………………………………… ile başlıyor. 

Ondan yeni bitki büyüyor, gelişiyor, meyve veriyor ve sonunda bitki ölüyor. Ancak bu döngü 

esnasında tohum verdiği için bitki yeniden gelişiyor.  

Tohum daha uzun zaman süre içinde, verimli koşullar yaratılana kadar etkin kalabiliyor. 

Yeterli su ve sıcaklığa ulaşınca, tohum büyümeye başlıyor ve bitki gelişiyor. Bu sürece …………………… 

diyoruz.  

Tohumdan önce kök çıkıyor, ondan sonra da gövde ve yapraklar meydana geliyor. Bitkide 

yaprakların ve gövdenin gelişmesine ise …………………………………. diyoruz.  

Hem bitkilerin hem de hayvanların büyümesi için ……………………………… gerekiyor. Hayvanlar 

gereken enerjiyi yedikleri besinlerden elde ediyorlar. Bitkiler ise enerjiyi ………………………… elde ediyorlar. 

Ayrıca bitkiler genellikle güneşe doğru ………………………………………………… yaparlar. 

Aşağıda verilen varlıklardan canlı olanların 
çerçevesini boyayınız. 
 

Çevremiz çevrenizde bulunan canlı ve cansız 
varlıklara beşer örnek yazınız. 
 
  

  CANLI CANSIZ 

 

yaşam 
döngüsü

çimlenme büyüme enerji yönelme güneşten tohum

FEN BİLİMLERİ  

 

 

  



 

     

Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri uygun şekilde işaretleyiniz. 

 VALİ BELEDİYE 
BAŞKANI 

KAYMAKAM MUHTAR 

Halk seçer.     

Merkezden atanır.     

Kültür ve sağlık hizmetleri verir.     

İlçedeki okulları ve diğer kurumları denetler.     

Köyde askere gidecekleri tespit eder.     

Şehrin en üst yöneticisidir.     

Elektrik ve su ihtiyacını karşılar.     

İldeki milli bayramlara başkanlık eder.     

Köyde okula giden öğrencileri takip eder.     

İlçedeki huzur ve güvenliği sağlar.     

 

Aşağıdaki ifadeleri cevaplarıyla aynı renge 
boyayınız. 
 

Aşağıdaki görsellerde isimleri verilen yönetim 
birimlerinin karşısına yöneticilerini yazınız. 

YÖNETİM BİRİMİ KİM YÖNETİR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ  

İldeki en yetkili kişidir. 

Mahalle, ilçe ve köy 

yönetimine denir. 

Köyleri yönetir. 

İlçede hükümeti temsil 

eder. 

Yerel 

yönetimler 

Muhtarı kim seçer? 

Kaymakam 

 

Vali 

Muhtar 

Halk 


