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3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KÂĞIDI

İDRİS DEDE İLE YAŞLI EŞEĞİ 
   Yıllar yıllar önce Anadolu’nun batısındaki Geyikdere adlı bir köyde İdris adında güzel sesli, yaşlı bir adam ve iki 
kızı yaşarmış. İdris Dede ve kızları köyün yakınındaki tarlalarına ektikleri buğdayların tanelerini satar, saplarından ise 
yaşlı eşeklerine saman yaparlarmış. İdris Dede, her namaz vakti evinin hemen yanındaki camiye gidermiş. Köy halkı 
da sesi güzel olduğu için sık sık İdris Dede’den ezan okumasını istermiş.

   Yine bir sabah İdris Dede daha gün ağarmadan uyanmış. Abdest almış ve caminin yolunu tutmuş. Camiye 
vardığı gibi minarenin şerefesine çıkmış ve o güzel sesiyle ezanı okumuş. Daha sonra da sabah namazını kılıp evine 
dönmüş. Eve döndüğünde güzel bir kahvaltı yapmış ve ardından kızlarıyla birlikte tarlanın yolunu tutmuş. İdris 
Dede’nin kızları orak ile buğdayları biçip tanelerini toplamışlar. İdris Dede ise onların arkasından buğday saplarını 
demet demet toplayıp, bağlamış.  

   Öğle namazı vakti yaklaşınca İdris Dede’nin kızları, topladıkları buğdayları eşeğin sırtındaki küfelere yüklemişler. 
İdris Dede de tarlanın yanındaki derenin suyuyla abdest almış. Sonrasında ise İdris Dede ve kızları evlerinin yolunu 
tutmuşlar. Eve vardıklarında İdris Dede’nin küçük kızı, yaşlı eşeği bahçedeki dut ağacına bağlamış. Büyük kızı ise 
bahçeye bir örtü serip topladıkları buğdayları kuruması için örtünün üzerine yaymış. İşlerini bitiren kızlar eve girmiş. 
İdris Dede de her zamanki gibi camiye gitmiş ve ezan okumak için minarenin şerefesine çıkmış. Sağ eliyle kulağını 
kapatıp derin bir nefes almış ve başlamış ezana: 

- Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber!
  Ezan okurken bir ara evinin bulunduğu yöne doğru dönmüş. Bir de ne görsün? İpini boşandıran eşek afiyetle 

bahçede serili olan buğdayları yemiyor mu? Ne yapacağını bilemeyen İdris Dede, ezan okumayı bırakmış ve 
bağırmaya başlamış: 

- Çüüüş, çüüş! Seni hayırsız eşek!
İdris Dede’nin minareden bağırdığını duyan kızları hemen evden
dışarı çıkıp eşeği yerine bağlamışlar. Bu sırada cami cemaatinin

hepsi dışarı çıkmış. Cemaatten biri bağırmış: 

- Ne yapıyorsun İdris Dede? Minareden eşeğe bağırılır mı?

İdris Dede de cevap vermiş: 
- Ben eşeğime bağırmıyorum. Yüce Allah’a benim hayırsız eşeğime

sağlık, kızlarıma da akıl vermesi için dua ediyorum. Asıl namaz vakti 
cami boş bırakılır mı? Çabuk, içeri girin!

Metnin konusunu yazınız ve sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. 

1. Orak: ...................................................................................................................................................................

2. Şerefe: .................................................................................................................................................................

3. Küfe: ....................................................................................................................................................................

TÜRKÇE 

KMetnin onusu

.......................................................................................................................................................................................
…………………

METİN İŞLEME



Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz.

 Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

MATEMATİK 

100 

……….. 

4 

9 ……….. ……….. 

700

100 

……….. 

10 

……….. 

3 

90 ……….. ……….. 

660 

990 

……….. 

6  x 3 1. çarpanı 1 azaltırsak …. x …. = …. Çarpım …….. azalır.

5 x 7 1. çarpanı 1 artırırsak …. x …. = …. Çarpım …….. artar.

8 x 4 1. çarpanı 2 azaltırsak …. x …. = …. Çarpım …….. azalır.

3 x 9 1. çarpanı 2 artırırsak …. x …. = …. Çarpım …….. artar.

4 x 3 1. çarpanı 3 azaltırsak …. x …. = …. Çarpım …….. azalır.



Aşağıdaki maddelerin altına hangi halde olduğunu yazınız.

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Katı maddelerin belirli bir …………………………………………………… vardır. 

2) …………………………………………………… sıvı maddelere örnektir.

3) …………………………………………………… ve …………………………………………………… maddelerin belli bir şekli yoktur. 

4) ………………………………………………… katı maddelere örnektir.

5) ………………………………………………… gaz maddelere örnektir

FEN BİLİMLERİ  

uçuculuğu tuz sıvı şekli 

katı kan duman gaz 



Aşağıdaki ürünlerden kişisel bakım ve temizliğiniz için kullandıklarınızı işaretleyiniz.

Aşağıdaki çocuklardan bilinçli tüketici davranışı gösterenleri işaretleyiniz.

HAYAT BİLGİSİ  

Alışveriş öncesinde alışveriş listesi hazırlarken ihtiyaçlarıma 
öncelik verir, isteklerimi ertelerim. 

Reklamlarda gördüğüm ürünleri son kullanma tarihini ve 
kalitesini incelemeden alırım. 

Alışveriş sırasında meyve ve sebze gibi kısa sürede bozulabilen 
ürünlerin en tazesini seçmeye çalışırım. 

Alışveriş sırasında alacağım ürünlerden en renkli ve parlak 
ambalajlısını seçerim. 




