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ADI SOYADI: 17. hafta

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KÂĞIDI
METİN İŞLEME 

BİLİM İNSANI NASIL OLUNUR? 
    Bir bilim insanının tip konusunda yeni ve çok önemli buluşları olmuştu. Bir gazete 
muhabiri röportaj yaparken kendisine, ortalama bir insandan nasıl olup da daha farklı ve 
yaratıcı bir insan olduğunu sormuş. Kendisini diğerlerinden ayıran özellik neymiş? 

    Bilim insanı bu soruyu: 

- İki yaşındayken annemle yaşadığım bir deneyim, diye yanıtlamış.

Bilim adamı buzdolabından süt şişesini çıkartmaya çalışırken, şişe elinden kayıp yere
düşmüş ve ortalık süt gölüne dönmüş. Annesi mutfağa geldiğinde, ona bağırmak, söylenmek ya da 
cezalandırmak yerine: 

- Ne kadar güzel bir hata yaptın! Daha önce bu kadar büyük bir süt gölü görmemiştim. Evet, olan olmuş.  
Şimdi birlikte burayı temizlemeden önce biraz yerdeki sütle oynamak ister misin, demiş.
O da eğilip oynamış yere dökülen sütle. Birkaç dakika sonra annesi:

- Bu tür bir şey yaptığında, bunu senin temizlemen ve her şeyi eski haline getirmen gerektiğini biliyor 
musun? Bunu nasıl yapmak istersin? Bir sünger mi kullanalım, bir havlu ya da bir bez mi? Hangisini 
istersin, demiş. 

Süngeri seçmiş ve birlikte yere dökülen sütü temizlemişler. Daha sonra annesi: 

- Biliyor musun, burada yaşadığımız olay, senin iki minik elinle bir süt şişesini taşıyamadığın kötü bir
deneyimdi. Şimdi arka bahçeye çıkalım ve şişeyi suyla doldurup, senin dolu bir şişeyi düşürmeden taşımanı
sağlayalım, demiş.

Küçük çocuk şişeyi boğazından iki eliyle tutarsa, düşürmeden taşıyabileceğini öğrenmiş. Bu ünlü bilim adamı 
daha sonra, bir hata yaptığı zaman  bundan  korkmaması   gerektiğini   öğrenmiş. 

Yapılan hataların yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar olduğunu anlamış. 

Stephen GLENN(Çeviren:M.Salih ALTINSU) 

Yukarıdaki metnin hikâye unsurlarını ve ana fikrini yazınız.
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BÖLME İŞLEMİ 

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapıp şifreyi çözünüz. 

 

Aşağıdaki bölme işlemlerinde noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 

MATEMATİK 
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90 ÷ 10 =.....

10 ÷ 10 =..... 

80 ÷ 10 =..... 

20 ÷ 10 =..... 

70 ÷ 10 =..... 

40 ÷ 10 =..... 

60 ÷ 10 =..... 

30 ÷ 10 =..... 

50 ÷ 10 =..... 

70 ÷ 10 =.....

.... ÷ 10 =7 

80 ÷ .... =8 

..... ÷ 10 =3 

70 ÷ .... =7 

..... ÷ 10 =4 

60 ÷ .... =6 

.... ÷ 10 =9 

50 ÷ .... =5 

..... ÷ 10 = 5

.... ÷ 10 = 9

80 ÷ .... = 8 

20 ÷ 10 =..... 

.... ÷ 10 = 7 

40 ÷ .... = 4

.... ÷ 10 = 8 

.... ÷ 10 = 9 

50 ÷ ....= 5 
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IŞIĞIN GÖRMEMİZDEKİ ROLÜ 

 Aşağıdaki resimlerden yola çıkarak ışığın görmemiz üzerindeki etkisini açıklayınız. 

IŞIĞIN GÖRMEMİZDEKİ ROLÜ 

1) …………………………………………………… görme duyu organımızdır.

2) Görme olayının gerçekleşebilmesi için …………………………………………………… gereklidir. 

3) …………………………………………………… ortamlarda etrafı görmek zorlaşır.

4)  Çok parlak ışık altında varlıkları …………………………………………………… göremeyiz. 

5) …………………………………………………… gündüzleri Dünya’mızı aydınlatan en büyük ışık kaynağıdır.

FEN BİLİMLERİ 

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

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

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

lazer ampul az ışıklı 

net ay güneş 

ışık 

göz 
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ORTAK KULLANIM ALANLARINI TEMİZ TUTALIM 

   Aşağıdaki ortamlardan ortak kullanım alanı olanları işaretleyiniz. 

ORTAK KULLANIM ALANLARINI TEMİZ TUTALIM 

 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(…….)Sağlıklı bir şekilde yaşamak için temizlik kurallarına uyup hijyen kurallarına uymamalıyız. 

(…….)Mikroplar ve bakteriler vücudumuzun savunma sistemine zarar verir. 

(…….)Sağlığımızı korumak için kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz. 

(…….)Ellerimizi sadece suyla yıkamak yeterlidir. 

(…….)Giyeceklerimizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. 
(…….)Odamız ailemiz dışındaki insanlarla ortak kullandığımız bir alandır. 
(…….)Okulumuzda çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. 
(…….)Yediğimiz yiyeceklerin ambalajlarını parklara atabiliriz. 
(…….)Toplu taşıma araçları ortak kullanım alanlarından biridir. 
(…….)Sınıfımızdaki masaların üstüne basabiliriz. 

HAYAT BİLGİSİ 
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