
 

     

ADI SOYADI: 26. hafta 

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

Aşağıdaki metinde parantez ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. 

UMBA İLE YİSA 

 Umba ile Yisa ( ) ormanda oyun oynamaya çıkmıştı ( ) Küçük kardeşi Yisa ( ) çok hızlı 

bir şekilde karşılarına çıkan nehirden karşıya geçti ( ) Nehrin karşısına geçen kardeşini görünce 

çok şaşıran Umba ( ) 

(  ) Hey ( ) Nereye gidiyorsun ( ) diye seslendi.  

 Yisa ( ) 

(  ) Şu kocaman ağacı görüyor musun ( ) Ağacın tepesinden uzaktaki dağların nasıl 

göründüğünü çok merak ettiğim için tepesine tırmanmak istiyorum ( ) dedi. 

 Umba ( ) 

(  ) Aaa ( ) Gerçekten çok büyük bir ağaçmış ( ) Bu kadar büyük bir ağacı daha önce hiç 

görmemiştim ( ) Bekle ben de geliyorum ( ) diyerek nehrin karşısına geçti. 

 Ağacın tepesine çıkan Umba ile Yisa ( ) kendilerinden çok uzaktaki dağların kıvrımlı 

doruklarını seyre daldılar ( ) 

Aşağıda noktalama işaretleri ilgili verilen 
ifadelerin yanına doğru ise “Umba” yanlış ise 
“Yisa” yazınız. 

Cümlenin sonuna nokta konur. 

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 
üç nokta konur. 

Sayılardan sonra sıra bildirmek için 
virgül konur. 

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek 
cümlenin sonuna iki nokta konur. 

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden 
sonra soru işareti konur. 

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli 
kelime ve kelime gruplarının arasına 
virgül konur. 

Aşağıda verilen sözcüklerden yazımı doğru 
olanları yeşile, yanlış olanları sarıya boyayınız. 

  

TÜRKÇE 

Anıtkabir 

istanbul 

Burgaz 

Mahallesi 

tbmm 

Sokak 

Van gölü 

 

Almanca Erdal Bey 



 

     

Soru 1: Ağırlıkları toplamı 126 kg olan Asya ve 
Eylül’ün, ağırlıklarının birbirine eşit olduğu 
biliniyor. Buna göre Asya kaç kg’dır?  

Çözüm: 

  

Soru 2: Kemal, 34 kg’dır. Mehmet ise Kemal’den 
14 kg daha ağırdır. Kemal ve Mehmet’in 
ağırlıkları toplamı kaçtır? 

Çözüm: 

 

Soru 3: Bakkal Hasan Amca, tanesi 35 kg olan 
14 çuval şeker almıştır. Aldığı şekerlerin 3 
çuvalını satmıştır. Geriye kaç kg şekeri kalmıştır? 

Çözüm: 

 

Soru 4: Yiğit’in kamyoneti 950 kg yük 
alabilmektedir. Kamyonete 354 kg toprak, 498 
kg çakıl taşı koyuluyor. Kamyonete kaç kg daha 
malzeme koyulabilir? 

Çözüm:  

 

Aşağıda verilen ağırlıklardan eşit olanları aynı 
renge boyayınız. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. 

1000 gram = ……… kilogram 

2 yarım kg = ………  kg 

2 çeyrek kg = ………  kg 

4 yarım kg = ………  kg 

4 çeyrek kg = ………  kg 

1450 gram = ………  kg ………… gram 

5463 gram = ………  kg ………… gram 

3725 gram = ………  kg ………… gram 

 

MATEMATİK 

1500 g + 3500 g 

2750 g + 6250 g 

 

7 kilogram 

 

8 yarım kilogram 

 

5 kilogram 

 

4000 gram 

28 çeyrek kilogram 

9 kilogram 



 

     

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. Doğru ifadelerin sonunda bulunan 

harflerden, anlamlı bir kelime oluşturarak şifreyi çözünüz. 

 Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için çevrenin korunması gerekir. C 

 Ormanların yakılması yalnızca insanlara zarar verir. Z 

 Kirli ortamlar bütün canlılar için tehlike oluşturur. N 

 Canlı ve cansız varlıklar hareket ederler. Y 

 Kullanılmış pilleri, kağıtları, şişeleri, geri dönüşüm kutularına atmalıyız. A 

 Toprak, su, hava canlı varlıklardır. S 

 Bitkilerin hareketi güneşe yönelme şeklinde gerçekleşir. I 

 Hava temizliği için fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. L 

ŞİFRE 

 

Aşağıda verilen varlıklardan canlı olanları yeşile, 
cansız olanları sarıya boyayınız. 
 

Çevremiz ile ilgili üç tane slogan yazınız. 
 
 

 

 

FEN BİLİMLERİ  

     

su 

taş 

ağaç 

hava 

köpek araba 

insan 

toprak 



 

     

Aşağıdaki soruların başında yer alan harfleri cevapları ile eşleştiriniz.  

A Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?   Padişahlık 

B Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?   
Seçme ve Seçilme 

Hakkı 

C 
Cumhuriyetten sonra hangi alfabe kullanılmaya 
başlandı? 

  Halk 

D Cumhuriyetle kadınlara hangi hak verildi?   Latin 

E Ülkemizin yönetim biçimi nedir?   1923 

F Cumhuriyet yönetiminde yöneticileri kim seçer?   Atatürk 

G Cumhuriyet ile birlikte başkentimiz neresi olmuştur?   Cumhuriyet 

H 
Devletimizin, cumhuriyet ilan edilmeden önceki 
yönetim şekli nedir? 

  Vatandaşlık 

I Cumhuriyet ile herkesin kazandığı hak nedir?   Oy Kullanarak 

İ 
Cumhuriyet ilan edildikten sonra halk yöneticileri 
nasıl seçmeye başladı? 

  Ankara 

 

Aşağıda isimleri verilen doğal, tarihi ve turistik 
yerlerin nerede bulunduğunu araştırıp, yazınız. 
 

Yerin Adı Bulunduğu Şehir 

Aspendos Tiyatrosu  

İshak Paşa Sarayı  

Nemrut Dağı Krater 
Gölü 

 

Topkapı Sarayı  

Sümela Manastırı  

Göbekli Tepe  

Kasımiye Medresesi  

Aşağıdaki görsellerin yanına özelliklerini (tarihi, 
doğal, turistik) yazınız. 

 
Kız Kulesi 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Peri Bacaları 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Efes Antik Kenti 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Galata Kulesi 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Muradiye Şelalesi 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

HAYAT BİLGİSİ  


