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İ ST İKLAL MARŞ I

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Söz
Beste

Mehmet Âkif ERSOY
Osman Zeki ÜNGÖR

:
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Okuma Anlama

SÜRPRİZ HEDİYE

 Selin’in yaşadığı sorun neydi?

 Kutu, hangi geometrik şekle benziyordu? 

 Kutuda ne vardı? 

Yaz tatili bitmek, okullar açılmak üzereydi. Selin, heyecanlı ama biraz 
da endişeliydi. Bazen unutkan olabiliyordu. Unutkanlıkları da onu okulda 
zor durumda bırakıyordu. 

Selin, o sabah uyanıp mutfağa gittiğinde masanın üzerinde duran, 
küre şeklinde, ahşap bir kutuyla karşılaştı. Kutu, tıpkı dünya modeline ben-
ziyordu. Birbirine geçmiş halkalardan oluşmuş gibiydi. Üzerine bazı çizgiler 
kazınmıştı. Bu, marangoz olan babasının işi olmalıydı. 
Kutuyu alıp babasının atölyesine koştu. Babasına 
kutunun ne olduğunu sordu. Babası: 

- Unutkanlıktan şikâyet ediyordun. O kutuda 
bir şeyleri unutmamanı sağlayacak bir hediye var. 
Eğer, kutunun üzerindeki çizgileri doğru sıralaya-
rak gizli resmi bulursan kutu açılır, hediyene kavuşursun, dedi. 

Selin, kutuyu kaptığı gibi bir kenara çekildi. Bir saat bo-
yunca da kutuyu elinden bırakmadı, uğraştı. Çizgileri, bir yap-
bozun parçalarını birleştirir gibi sıraladığında ortaya dünya 
haritası çıkmıştı. Kutu açıldı. Kutudan, bir saat çıktı. Sıradan bir 
saat değil ama... Notlar yazabileceği alarmlı bir saat. Artık hiçbir 
şeyi unutmayacaktı.
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Okuma Anlama

Aşağıdaki kelimeleri, anlamları ile eşleştirelim.

Yönergelere dikkat ederek noktalı yerleri dolduralım.

“S” harfi ile başla-
yan kız ismi

Selin1.
2.

“A” harfi ile başla-
yan kız ismi

“K” harfi ile başla-
yan kız ismi

1.
2.

1.
2.

“S” harfi ile başla-
yan erkek ismi
1.
2.

“A” harfi ile başla-
yan erkek ismi

“K” harfi ile başla-
yan erkek ismi

1.
2.

1.
2.

Endişe

Küre

Ahşap

Marangoz

Harita

Ağaçtan, tahtadan yapılmış.

Kaygı, tasa, üzüntü, korku ve 
kuşku duygularının bütünü.

Yeryüzünün ya da bir parçasının 
küçültülerek çizilmiş biçimi.

Dünya, top gibi varlıkların 
benzediği şekil.

Ağaçtan çeşitli eşya yapan kişi.

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Harf Bilgisi - Alfabetik Sıralama

Noktalı yerlere uygun harfleri yazarak kelimeleri ta-
mamlayalım. Kelimeleri yeniden yazalım.

p . r m . k t . l . f . n

p . r d . . t . k . t

h . r . z . h t . p . t

k . m . s . l d . v . n

y . ğ m . r . ğ r . n c .

s a ğ l ı k n . z . k . ts a ğ l ı k

  Yazı yazmak için kullandığımız işaretlere “harf” diyoruz. Harfler, belli bir 
kurala göre dizilip alfabeyi oluşturur. Alfabemizde yirmi dokuz harf 
vardır. Bunlardan sekizi ünlü, yirmi biri ünsüz harftir.

  Sözlük ve yazım kılavuzu gibi kaynaklarda kelimeler, alfabetik sıraya 
göre yazılır. Kelimeleri alfabetik olarak sıralarken ilk harflerine bakarız. 
İlk harfleri aynı olan kelimelerde sırasıyla diğer harflere bakarız.

Ünlü Harfler

a, e, ı, i,
o, ö, u, ü

Ünsüz Harfler

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m,
n, p, r, s, ş, t, v, y, z

o t o b ü s  -  va p u r  -  t r e n e r i k  -  a r m u t  -  e l m a

1

1 3 2 2

3 2

1 2

3 2 3 1 2

Etkinlik 1
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Harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulalım ve yazalım.

aromn

iapkt

mğaury

e lmk ie

munaym

etmz i

o r m a n

Aşağıda verilen kelimeleri alfabetik sıraya göre yazalım.

kâğıt - masa - ayna - zil

cam - ceylan - cömert - ciğer

halı - koltuk - dolap - kilim

sevgi - huzur - sevinç - saygı

armut - ayva - kavun - kivi

1 2 3 4

Aşağıdaki harf gruplarını alfabetik sıraya göre yazalım.

b-a-r-ş-t

ş-m-v-e- l

c-b-a-s- j

n-p-o-g-h

z-u-ğ-t-ö

ç-d-ü-y- l

Harf Bilgisi - Alfabetik Sıralama

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 4
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Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini mavi, ünsüz harf-
lerini sarı kutuya yazalım.

Atatürk

kanepe

kitap

televizyon

köstebek

A, a, ü t, t, r, k domates

dostluk

bilgisayar

toprak

kurdele

Harf Bilgisi - Alfabetik Sıralama

Vagonlardaki kelimeleri alfabetik sıraya göre numara-
landıralım.

baba amca dayı kuzen teyze
1

üçgen kare dikdörtgen daire çember

palet resim fırça tuval boya

eczacı doktor hakim hakem memur

Etkinlik 5

Etkinlik 6
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Bulutlarda yazılı kelimelerin harflerini alfabetik sıraya 
göre yazalım.

a e k m smaske

kitap

marul

kova

örgü

ezgi

can karpuz

acıgölzeytin

anımuz

Tabloları örnekteki gibi dolduralım.

Kelime

yağmur
pınar
korsan

Harf
Sayısı

6 a, u

Ünlü
Harfler Kelime

kedi
kalem
çorap

Harf
Sayısı

Ünsüz
Harfler

4 k, d

Kelime

çarpım
eczacı
resim

Harf
Sayısı

Ünlü
Harfler Kelime

zigon
ütopya
uçurtma

Harf
Sayısı

Ünsüz
Harfler

Etkinlik 7

Etkinlik 8

Harf Bilgisi - Alfabetik Sıralama
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ÖĞRETMENİN ÇÖZÜMÜ

Okuma Anlama

 Funda Öğretmen’in sınıfındaki sorun neymiş? 

 Öğretmen, soru sorduktan sonra nasıl bir davranış sergilemiş? 

 Öğretmenin davranışı, öğrencilerin neden hoşuna gitmemiş?

Funda Öğretmen’in sınıfında bir sorun vardı. Sınıfındaki bazı öğ-
renciler taraf tutuyor, kendileri için önemli olan kişilere yanlı davranı-
yordu. Öğretmen, bu sorunu çözmek konusunda kararlıydı.

O gün, her zamanki gibi dersin konusunu anlattı. Ardından öğren-
cilerine sorular sormaya başladı ama ne sorarsa sorsun hep aynı iki 
öğrencinin cevap vermesine izin veriyordu. Sanki havaya kalkan diğer 
parmakları görmüyordu. Sınıftan homurdanmalar yükselmeye başladı. 
Sesleri de duymazlıktan geldi. En sonunda Alper, yüksek bir sesle itiraz 
etti: 

- Öğretmenim, haksızlık yapıyorsunuz! Neden hiç bize söz hakkı 
vermiyorsunuz? 

İşte o an, öğretmen gülümsedi. Onlara hislerini sordu.
Öğretmenlerinin bu davranışı hiçbirinin 

hoşuna gitmemişti. Funda Öğretmen böylece 
yanlı davranışların ve 
taraf tutmanın 
başkalarını üzebi-
leceğini tüm sınıfa 
göstermiş oldu.



www.ogretmenevde.com.tr14 TÜRKÇE3.SINIF

Cümlelerdeki kelimeleri alfabetik olarak sıralayalım.

Harf sayısı birbirine eşit olan kelimeleri eşleştirelim.

Kutularda verilen kelimelerin son harfi ile başlayan keli-
meler yazalım.

Funda  Öğretmen’in  sınıfında  bir  sorun  vardı.

Öğretmen,  bu  sorunu  çözmek  konusunda  kararlıydı.

Ardından  öğrencilerine  sorular  sormaya  başladı.

2 1

Okuma Anlama

sınıf

ders

ama

bir

sorun

konu

yüksek

söz

Alper

hak

Funda

sesler

sınıf film öğrenci

zaman öğretmen

ders itiraz

parmak diğer

hiç havaya

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Hece Bilgisi - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler

   Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluğuna “hece” diyo-
ruz. Heceler en az bir, en çok dört harften oluşur. Bir kelimenin hece 
sayısı, o kelimenin ünlü harf sayısına eşittir.

    Satır sonuna sığmayan kelimeler hece yerlerinden kısa çizgi kullanılarak 
bölünür ve kalan heceler alt satıra yazılır. Satır sonunda ve satır başında 
tek harfli hece bırakılmaz.
   “ayakkabı” kelimesini heceleyelim: a - yak - ka - bı 

    Özel adlarda eki ayırmak için kullandığımız kesme işareti ( ’ ) satır sonuna 
gelirse, satır sonunda sadece kesme işaretini kullanırız.

a  -   r ı
Bir harfli hece Dört harfli hece İki ünlü harf

kart  -  ta mar  - t ı 2 heceli

................. a-
yakkabı

......... ayak-
kabı.............

...... ayakka-
bı................

.........İzmir’-
den.............

..........İzmir-
den..............

...........İzmir’
den.............

Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini işaretleyip kaç hece-
den oluştuğunu yazalım.

d a k t i l o m o n t t e r b i y e

m a n t a r k a r ç e k m e c e d e2

t i l k i s e v i n ç l e r e n k l i

l e y l e k ç o c u k l a r t e k e r l e k

g a g a s ı r ü y a d a b i s i k l e t

Satır sonuna 
yazarken:

Etkinlik 1
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Kelimelerdeki eksik heceleri tamamlayarak kelimeleri 
yeniden yazalım.

yağ mur luk yağmurluk el di

ta pot ge gen

ar ma ta ne

pa ğan  po ça 

sul ye  göz lük

Panodaki kelimeleri satır sonuna sığmadığını düşünerek 
nasıl yazılması gerektiğini örnekteki gibi gösterelim.

sporcu
eldiven

basımevi

Türkiye’nin

kuşkonmaz
dolu

tiyatro
uçurtma

Hece Bilgisi - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler

eldi -
ven

Etkinlik 2

Etkinlik 3



Satır sonuna sığmayan kelimelerden yanlış yazılanları 
(X) ile işaretleyelim.

... hanım-
eli .............

... oku-
yucu ........

... akşa-
müstü .......

... ka-
saba .........

... mont-
larımı ........

..... e-
teğimde ...

.... ku-
laklık .......

...Ankara’-
da ............

... Serap-
tan ............

... ayr-
ılmak .........

... eğlen-
celi ...........

... Trabzon’
dan .............

X
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Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Renkli kutular-
daki heceleri aynı renkteki kutuya yazıp şifreyi bulalım.

sıramda

oyuncak

ütücü

üzüm

kurum

çünkü

tahtaya

yoluyla

sınıfta

kurabiye

sı

sı

ram da

Hece Bilgisi - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler

Etkinlik 4

Etkinlik 5
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Aşağıdaki kelimeler satır sonuna sığmadığında nasıl yazı-
labilir? Örnekteki gibi yazalım.

Tablodaki sembollerle eşleşen heceleri inceleyelim. Ör-
nekteki gibi kelimeler oluşturalım.

lem

ten
ba

pen
ce
ran

an

lik
ra

re

ka
lık

armağandır      ar-
mağandır   

Ahmet’teki

noktalama

havaalanı

olağanüstü

ka lem lik

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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TARLA FARESİ ile EV FARESİ
Bir tarla faresi, bir ev faresi ile arkadaş olmuş. Onu yemeğe ça-

ğırmış. Ev faresi gelmiş ama bakmış ki otla buğdaydan başka yiyecek 
yok. Bundan hoşlanmamış. Tarla faresine: “A dostum! Seninkine karınca 
gibi yaşamak derler. Bense bolluk içinde yaşarım. Evime gel de kendin 
gör.”demiş.

İki fare yola çıkmış. Eve varmışlar. Ev faresi, arkadaşına buğday, 
incir, bal, süt çıkarmış. Tarla faresi çok sevinmiş. “Ben neden bu 
zamana kadar tarlada yaşadım ki?” demiş.

Tam yemekleri yiyecekleri sırada bir adam gelmiş. Kapıyı açmış. İki 
fare de gürültüden korkmuş. Deliğe saklanmışlar. Gürültü bitince çık-
mışlar. Tam incirden tadacakken bu kez başka biri gelmiş odaya. Yine 
deliğe saklanmışlar.

Bunun üzerine tarla faresi açlığını unutmuş. Arkadaşına: “Dostum, 
bana izin ver, ben gideyim. Sen doyasıya yiyip içiyorsun ama türlü 
tehlikeler atlatıyorsun. Ben yine gidip buğdayla arpamı yiyeyim. Azdır 
ama ne de olsa tehlikeden uzağım.” demiş.

Okuma Anlama

 Tarla faresi nasıl yaşıyormuş?

 Fareler, yemek yiyecekleri sırada kim gelmiş?

 Tarla faresi, neden gitmeye karar vermiş?
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Okuma Anlama

Aşağıdaki tabloda heceler verilmiştir. Hecelerden anlamlı 
kelimeler oluşturarak kelime listesine yazalım.

Hecelerine doğru ayrılan kelimelerin başına +, yanlış 
ayrılanlara - işareti yapalım.

Cümleleri okuyalım. Metne göre doğru olanların başına 
D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Kelime Listesi

1.

2.

3.

4.

5.

tarla 6.

7.

8.

9.

10.

Tarla faresi, ev faresi ile arkadaş olmuş.

Tarla faresi bolluk içinde yaşıyormuş.

Ev faresi, tarla faresine sadece buğday ikram etmiş.

İki fare, ev faresinin evine gitmiş.

Ev faresinin evinde incir, bal, süt, buğday varmış.

üz - e - rin - e

var - mış - lar

gü - rül - tü

ev - i - me

sen - in - ki - ne

sak - lan - mış

fa - res - i - ne

i - çi - yor - sun

-daş -li -re -day gü -mak

-cir -şa ar -ke buğ -tü

teh tar ya -ka ye bol

fa in -rül -la -luk -mek

ye - me - ğe

buğ - day - dan

ar - ka - daş - ı - na

teh - li - ke

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Kelime Bilgisi - Kelimenin Sözlük Anlamı

    Kendi başına anlamı olan veya anlamı olmadığı hâlde cümle içinde 

anlam kazanan sözlere “kelime” diyoruz. Kelimenin, söylendiğinde akla ilk 

gelen anlamına “sözlük anlamı” diyoruz.

 “Fırından iki ekmek aldım.”

       Yukarıdaki cümlede “fırın” kelimesinin sözlük anlamı: “Ekmeğin pişiril-

diği ve satıldığı dükkân.” dır.

       Yazdığımız cümle veya metinlerin doğru anlaşılabilmesi için kullandığı-

mız kelimeleri doğru yazdığımızdan emin olmalıyız. Yazımı yanlış olan keli-

meler, anlam kargaşasına sebep olur. Nasıl yazıldığından emin olamadı-

ğımız kelimelerin doğru yazımı için yazım kılavuzuna bakabiliriz.

aile ayle

çünki çünkü

sürayi sürahi

örtmen öğretmen

kurbağa kurba

çarşamba çarşanba

Yazımı yanlış olan kelimeleri ( X ) ile işaretleyelim.
Noktalı alana, örnekteki gibi düzelterek yeniden yazalım.

çukulata

kumbara

şemsiye

sipor

penbe

tren

yımırta

biskilet

kaplumbağa

gaste

sovan

soğuk

çikolata, 

X

Etkinlik 1
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Kelime Bilgisi - Kelimenin Sözlük Anlamı

R

A

E

A

A

İ

I

M

Y

V

Y

N

L

A

A

R

Y

R

L

L

L

Ğ

A

U

A

I

E

E

A

K

R

M

S

T

V

N

İ

T

A

L

İ

H

E

Ğ

T

İ

M

A

Y

A

B

D

B

Ş

M

G

Kelimeleri sözlük anlamları ile eşleştirip, bulmacada 
bulalım. Kalan harfleri sırasıyla yazıp şifreyi çözelim.

Yurt

Armağan

Millet

Şanlı

Bayrak

Bayram

Talih

Alev

İnsanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına, rast-
lantıları düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, şans.

Büyük, ulu, yüce.

Bir ulusun birliğini simgeleyen, bir yere asılan 
kumaş.
Birini sevindirmek, mutlu etmek için karşılıksız olarak 
verilen şey.

Sıcaklık, kıvılcım.

Ulusal ya da dinsel yönden önemi olan kutsal gün.

Bir halkın, üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür 
ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası.

Benzer özellikleri olan topluluk, ulus.

DevMasallarda, çok iri ve korkunç kahraman.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

İLE BAŞLAR.

ŞİFRE

Etkinlik 2
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Kelime Bilgisi - Kelimenin Sözlük Anlamı

Aşağıdaki kelimelerin doğrusunu noktalı yerlere yazalım.

Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Doğru yazılana     , yanlış 
yazılana      yapalım.

cimnastik

süpriz

kitab

çoçuk

kulübe

fasülya

dişçi

pisiklet

şemsiye

tenefüs

domatez

fermuar

mutvak

perşenbe

yanlız

herkez

eylence

pırogram

meyva

traş

yalnış

pilastik

çifçi

penbe

tenefüs

mutvak

Etkinlik 3

Etkinlik 4
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Tek başına anlamı olmayan kelimeleri işaretleyelim.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y ya-
zalım.

meyve gibi mor çorap

ve balık de veya

ile

Bütün kelimelerin mutlaka 
bir anlamı vardır.

Kelimeleri anlamına uygun 
olarak kullanmamız gerekir.

Kelimelerin anlamını sözlük-
ten öğrenebiliriz.

Yazım kılavuzu kelimelerin 
doğru yazımını gösterir.

“Sanırım nezle olmuşum.” 
cümlesindeki altı çizili keli-
menin tek başına anlamı 
yoktur.

“Tekin merdivenlerden aşa-
ğıya çıkıyordu.” cümlesindeki 
altı çizili kelime anlamına 
uygun kullanılmamıştır.

“Karanlık olduğu için kim olduğunu seçemiyordu.” cümlesi, altı 
kelimeden oluşmuştur.

Etkinlik 5

Etkinlik 6
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DUYU ORGANLARI KONUŞUYOR

Okuma Anlama

  Erkan’ın beyni, duyu organlarını toplantıya çağırmıştı. İlk sözü 
kulaklar aldı: 

- Sormayın, halimiz içler acısı! Her gün o kadar yüksek sesle müzik 
dinlenir mi! Bize ne kadar zarar verdiğinin farkında değil, dediler.

Gözler de Erkan’ın sürekli ekran karşısında oluşundan 
şikâyetçiydiler. Parlak ışık onlara epey zarar veriyordu. 
Burun hemen söz aldı: 

- Ah! Şu yediği cipsler yok mu, kokuları beni 
mahvediyor, dedi. Dil hemen söze atıldı: 

- Burun kardeş, sen bir de onların tadının 
ne kadar kötü olduğunu bilsen... Şekerler, baha-
ratlı cipsler, yağlı, sağlıksız hamburgerler… 
Neden annesinin yaptığı mis gibi yemeklerden 
yemiyor, dedi. 

Derinin de söyleyecekleri vardı: 
- Birinin Erkan’a su ve sabundan bahsetmesi 

şart! Her yerim mikrop istilasına uğruyor. Daya-
namıyorum! 

Beyin, bu duruma acil müdahale etmeye karar 
verdi. Erkan’a iyi bir ders vermek şarttı. 

 Duyu organları ile toplantıyı kim düzenlemiş? 

 Burunun şikâyeti ne ile ilgiliymiş? 

 Deri, neden mikrop istilasına uğradığını söylemiş? 
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Okuma Anlama

Duyu organlarımızın adını görsellerin altına yazalım.

Kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.
Kelimeleri cümle içinde kullanalım.

İstila:

Cümle:

Müdahale:

Cümle:

Ekran:

Cümle:

Sabun:

Cümle:

Mikrop:

Cümle:

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Bulutlardaki kelimeleri okuyalım. Yabancı dillerden dili-
mize giren kelimeleri işaretleyelim.

Yabancı Dillerden Dilimize Giren Kelimeler

    Dilimize yabancı dillerden birçok kelime girmiştir. Örneğin: sempati, 
jeton, bye gibi günlük hayatta kullandığımız kelimeler veya printer, 
mouse, monitör gibi teknolojik kelimeler yabancı dillerden dilimize yer-
leşmiştir.
     Bu kelimeler çeşitli uyumsuzluklara yol açmaktadır. Ayrıca dil kuralla-
rına da uymamaktadır. Bu nedenle hem dilimizin bozulmaması hem de dil 
kurallarımızı korumak için kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya 
dikkat etmeliyiz.

Tarayıcı

Laptop

Pencere

Aroma

Selfservis

Liste

Scanner

Sohbet

Gösteri

Selfie

Chat

Çift

Joystick

Bilgisayar

Duble

Computer

Etkinlik 1
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Yabancı Dillerden Dilimize Giren Kelimeler

Görseli verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazalım.

mouse computer printer

scanner faks modem

joystick navigasyon laptop

Etkinlik 2
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Yabancı Dillerden Dilimize Giren Kelimeler

Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmaca-
ya yazalım.

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştirelim.

online bariyer demo animasyon

metot skor

7
5

4
6

8

2

1

3

asistan final

fast food
reyting
antrenör
aktif

etkin
hazır yemek
çalıştırıcı
izlenme

start
full
doküman
sempati

belge
yakınlık
başlangıç
dolu

aroma
selfie
duble
chat

öz çekim
hoş koku
sohbet
çift

alternatif
ice-tea
aktivite
spiker

soğuk çay
etkinlik
konuşmacı
seçenek

1

5

2

6

3

7

4

8

Etkinlik 3

Etkinlik 4
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Cümleleri okuyalım. Cümlelerdeki yabancı dillerden 
dilimize giren kelimeleri yuvarlak içine alalım.

Aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılığının yazılı olduğu 
kutuyu işaretleyelim.

Bu şarkı bu sene hit oldu.

Babam, iş yerine e-mail atmayı unutmuş.

Jüri üyelerinin karşısında oldukça heyecanlandım.

Dans ekibi çok güzel bir şov yaptı.

Oyundaki ikinci etapta çok zorlandım.

Dayımın iş yeri büyük bir plazada.

Saçının orijinal rengi bu değilmiş

Batuhan, katıldığı yarışmada diskalifiye oldu.

Dublaj

Selfie

Download

Objektif

Profil

Check

Yapıştırma

Telefon

İndirme

Tarafsız

Kişi

Çizgi

Sunma

Özçekim

Basma

Uygulama

Görünüş

Paylaşma

Seslendirme

Fotoğraf

Çıkarma

Alıntı

Varlık

Kontrol

Etkinlik 5

Etkinlik 6
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CESARET
Fatma, bisiklet sürebilen arkadaşlarına çok imreniyordu. 

Ağabeyinin eski bisikletini ona vermişlerdi ama onun sürme-
ye cesareti yoktu. Düşmekten çok korkuyordu. 

O gün okulda öğretmenleri, Edison’un ampulü 
icat edebilmek için yüzlerce deney yaptığını ama 
icadı yapana kadar başarısızlıklarından yılmadığını 
anlatmıştı. Edison’un cesareti ve sabrından etki-
lenen Fatma, eve koşarak gitti. Artık korku-
suyla yüzleşme vaktiydi. Bisikleti kaptığı gibi 
parka gitti. İlk denemede düştü, tekrar 
denedi. Bu kez biraz ilerledi ama yine 
düştü. Tekrar kalktı. Tekrar tekrar 
denedi ve beşinci denemesinde daha 
uzağa gidebilmişti.

Artık o da arkadaşları gibi bisik-
lete binebiliyordu. İçinden mırıldandı: 
“Bir kere daha teşekkürler Edison!”

Okuma Anlama

 Fatma, niçin arkadaşlarına imreniyordu?

 

 Fatma’yı bisiklet sürmekten alıkoyan neydi?

  

 Kimin başarı hikâyesi, Fatma’ya cesaret verdi?

 

 Fatma, korkusuyla yüzleşmek için ne yaptı?
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Okuma Anlama

Kelimeleri sözlük anlamları ile eşleştirelim.

Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım.

Cümleleri metinden yararlanarak uygun kelimelerle 
tamamlayalım. Yazdığımız kelimelerin hece sayılarını top-
ların içine yazalım.

Bilinen bilgilerden yararlanılarak daha önce 
bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşmak.

Görüp beğendiği, hoşlandığı bir şeyi elde 
etme isteği duymak.

Olacak ya da gelecek bir şeyi telaş etme-
den beklemek.

Bir şeyden güç almak, yüreklenmek, kork-
mamak.

İmrenmek

Cesaret

İcat

Sabır

bisiklet

ampulü

beşinci

vermişlerdi

cesareti

denemesinde

Ağabeyinin eski                    ona vermişlerdi.

Edison’un cesareti ve                    etkilenmişti.

Artık                    yüzleşme vaktiydi.

                    denemede düştü, tekrar denedi.

Beşinci denemesinde                    uzağa gidebilmişti.

Artık                    da arkadaşları gibi bisiklete binebiliyordu.

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Eş Anlamlı Kelimeler

      Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere 
“eş anlamlı kelimeler” diyoruz.

      Cümlede geçen bir kelimenin yerine eş anlamlısını kullanırsak cümlenin 
anlamı değişmez.

Soruya doğru cevap verdi.

Soruya doğru yanıt verdi.

“Cevap” yerine “yanıt” yazdı-
ğımızda cümlenin anlamı
değişmedi.

doktor - hekim tabiat - doğa bina - yapı

Aşağıdaki kelimeleri, eş anlamlısıyla eşleştirelim.

konuk

pay

önder

yoksul

ilave

kıyafet

giysi

lider

ek

misafir

fakir

kırmızı

yaşlı

ilan

gülünç

yasa

ikaz

sonbahar

kanun

duyuru

ihtiyar

uyarı

güz

komik

al hisse kaygı tasa

Etkinlik 1
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Eş Anlamlı Kelimeler

Aşağıda eşleştirilen kelimelerden eş anlamlı olanları (  ) 
ile işaretleyelim.

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yanlarına yazalım. 
Daha sonra bulmacadan bularak boyayalım.

Ad
Doktor

Anı

Konut

Sene

Cümle

Vazife

Cevap

Fakir

:
:

:

:

:

:

:

:

:

Y H İ İS M Y

A

A

E V ER N I

AK CEN L

YKM VET A

ATA RIH M

ŞBA KBC L

LKO USY C

IRÖ VEG C

CTİ MÜI E

öğrenci
 tabela hayal

 rüya

rüzgâr
  yel gayret

 çaba

sonbahar

   kış

dil
lisan görev

vazife

 doktor
hemşire hatıra

  anı

 önce
sonra

sır
gizem

kalp
organ

eski
yeni

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Eş Anlamlı Kelimeler

Altı çizili kelimelerin eş anlamlısını bulup, cümleyi yeni-
den yazalım.

Kutuların içindeki eş anlamlı kelimeleri örnekteki gibi 
işaretleyelim.

Öğrenciler tatile gitti.1.

Spor yapanlar yaşam boyunca sağlıklı olurlar.2.

Arkadaşıma hediye aldım.3.

Annemin adı Neslihan’dır.4.

Bir millet, bilime önem vererek yükselir.5.

konuk
komşu
misafir

öğrenci
talebe
öğretmen

yaşlı
ihtiyar
genç

yurt
dünya

vatan

zelzele
çöküntü
deprem

ıspanak
yemek
aş

yaşam
mutlu
mesut

yaş
ıslak
su

okul
öğretmen
mektep

zaman
saniye
vakit

tutsak
zor
esir

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Eş Anlamlı Kelimeler

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazalım.

Eş anlamlı kelimeleri örnekteki gibi işaretleyelim.

ulus

özlem rüya

tören

fert

konut

tabiatçeşit

vatan

ihtiyar yel mektep barışkabiliyet

öykü

cümle temiz

öğrenci uyarıkonuk
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cevap soru

sual

temiz pak

kirli

doktor hasta

hekim

kara

beyazsiyah

vatan

yurtmillet

zengin fakir

varlıklı

cümle

kelimetümce

zor

basitkolay

genç

ihtiyaryaşlı

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-1

Yukarıdaki cümlede altı çizili 
kelimenin yerine hangisini ya-
zarsak cümlenin anlamı bozul-
maz?
A) servis    B) hoparlör
  C) ilan

3. “Uçağın kalkacağı anons edi-
lince, derin bir nefes aldı.”

5.

“dost” hecesi, kaçıncı hece ile 
birleşirse anlamlı bir kelime 
oluşur?
A) 1.       B) 2.       C) 3.

dost
1. -ma
2. -arı
3. -luk

4.

A)

öğretmen  -  öğrenci  - soru

Kelimeleri alfabetik olarak sıra-
ladığımızda semboller hangi 
seçenekteki gibi olur?

- -

B) - -

C)

- -

1.

1. ve 2. soruları yukarıdaki
metne göre cevaplayalım.

Bir gün Nasrettin Hoca 
rüyasında bir adamla konu- 
şuyormuş.  Adam “Dokuz 
akçe.” diyormuş. Nasrettin 
Hoca da “On akçe.” diyormuş.

Nasrettin Hoca uyanmış, 
bakmış ki elinde hiç akçe yok. 
Yeniden uykuya dalmış ve 
adama: “Tamam dokuz akçe 
olsun.” demiş.

Yukarıda anlatılan fıkra hangi 
kahramana aittir?

2. Nasrettin Hoca, uyandığında 
ne görmüş?
A) Elinde on altın olduğunu 
   görmüş.
B) Elinde dokuz altın olduğunu 
   görmüş.
C) Elinde hiç altın olmadığını 
   görmüş.

A)          B)          C)
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Hangi kelimede ünlü harf 
sayısı diğerlerinden fazladır?
A) kendine      B) koltuğuna
     C) uçağın

“Üç asker masalını duydunuz 

mu? Uzun yıllar savaştıktan 

sonra,  dilenerek evlerine 

gitmeye çalışan üç asker ma-
salını...”

Yukarıdaki metinde sembolle 
gösterilen kelimelerin hece 
sayıları hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

10.

A)
B)
C)

2
1
1

4
4
2

1
2
4

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-1

7.

6.

Oya Orhan Umut Uzay

Yukarıdaki çocuklar, isimlerinin 
alfabetik sırasına göre salın-
cakta sallanacaklardır. Buna 
göre birinci ve sonuncu çocuk-
lar kimler olur?
A) Oya - Umut  
B) Umut - Uzay
C) Orhan - Uzay

8. Yüzyıl
Bilgin
Dünya

A) B) C)

Alim
Cihan
Asır

Kelimeleri eş anlamlılarıyla 
eşleştirdiğimizde oklar nasıl 
görünür?

9.

“Kalemim” kelimesinin ünlü 
harfleri tabloda boyanacaktır.
Bu durumda tablo nasıl görü-
nür?

A) B)

C)

a e ı i
o ö u ü
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Bir isim verin bana

Altı çizili kelimenin eş anlamlı-
sı hangisidir?
A) ad   B) kelime
  C) cümle

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-1
11.

Hangi kelime, hecelerine 
doğru ayrılmıştır?

12. hu - zur - e - vi
yer - el - ma - sı
ka - vu - ni - çi

A) B) C)

14.

Hangi tabelada, satır sonuna 
sığmayan kelime yanlış yazıl-
mıştır?
A) B) C)

.... ai-
le ......

.... öğre-
nci .......

.... göz-
lükçü ....

13.

Kelimeler alfabetik olarak 
sıralandığında, hangi renk 
torbadaki kelime en başta yer 
alır?
A) sarı   B) mavi   C) pembe

sincap solucan simit

15.

Satır sonundaki doğru yazılmış 
her kelime için iki puan kazanı-
lacaktır.
Buna göre, Toprak, kaç puan 
almıştır?

A) 2    B) 4  C) 6

.... memle-
ketim .............

... karna-
bahar ...........

..... e-
teğinde ......... Toprak
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-1

Hangi kelime yukarıdaki keli-
menin ikinci hecesi ile başla-
maktadır?
A) radyo    B) anne
  C) kasaba

16.

Sözlük anlamı verilen kelime, 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telaffuz        B) Vurgu
       C) Noktalama

19.

Türkçe karşılığı “Elektronik 
posta” olan kelime, aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) E-posta
B) Seremoni
C) Reyting

20.

Hangi seçenekte, görseldeki 
varlığın adı Türkçe olarak 
ifade edilmiştir?
A) Computer     B) Laptop
        C) Bilgisayar

21.

Ablam staj yapmak için baş-
vuru yaptı.
Cümledeki altı çizili kelimenin 
Türkçe karşılığı nedir?
A) uygulamalı öğrenim
B) onaylamak
C) toplu çalışma

17.

Kelimelerin Türkçe karşılığı 
kutulara yazıldığında kutular 
nasıl görünür?

18. İnternet

Reel

Ankara

Posta
Gerçek

Ağ
Gösteri

Ağ
A) B) C)

Gerçek

Bazı kelimelerin diğer 
kelimelerden daha baskılı 

söylenmesidir.
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Bir gün kadının biri, havaalanında uçağının kalkmasını bekliyordu. 
Uçağının kalkmasına daha epeyce zaman vardı. Havaalanındaki dükkân-
dan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer 
buldu. Elindeki kitabı okumaya başladı. Bir süre sonra, yanında oturan 
adamın, aralarında duran kurabiye paketinden bir kurabiye aldığını fark 
etti. Kurabiye hırsızı, kurabiyeleri yavaş yavaş tüketirken kadının kulağı 
da saatin tik taklarındaydı. Kendi kendine düşünüyordu: “Kibar bir insan 
olmasaydım, şu adama bir şeyler söylerdim.” 

Kurabiyeye her uzandığında, adam da elini uzatıyor-
du. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca: “Bakalım 
şimdi ne yapacak?” dedi kendi kendine. Adam, yüzünde bir gülümse-
meyle son kurabiyeye uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü. Kadın, kurabiyeyi 
adamın elinden kapar gibi aldı ve: “Ne cüretkâr ve ne kaba bir adam. 
Üstelik bir teşekkür bile etmiyor!” diye düşündü. 

Uçağın kalkacağı anons edilince derin bir nefes aldı ve rahatladı. 
Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına yürüdü. Kurabiye hırsızına dönüp 
bakmadı bile. Uçağa bindi ve rahat koltuğuna oturdu. Daha sonra 
kitabını almak üzere çantasına uzandı.

Birden gözleri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin 
önünde bir paket kurabiye duruyordu! “Bunlar 
benim kurabiyelerimse eğer, ötekiler de 
onundu ve benimle her bir kurabiyesini 
paylaştı!” Özür dilemek için çok geç kaldığını 
anladı. Kaba ve cüretkâr olan kurabiye hırsızı, kendisiydi.

ANONİM

KURABİYE HIRSIZI

Kadın, uçak kalkmadan önce havaalanında ne yapmış?

Kadın, adam hakkında düşündüklerinden neden pişmanlık duymuş?

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

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

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazalım.

uçak

zaman

müddet

anımsamak

düşünce

kibar

hayat

nefes

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yaza-
lım. Kelimeleri cümle içinde kullanalım.

Görseli verilen varlıkların adını heceleyerek altlarına 
yazalım.

Cüretkâr: Kibar:

Hırsız: Dükkân:

Cümle:

Cümle: Cümle:

Cümle:

• ...................................... • ...................................... • ...................................... • ......................................

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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...........................

Zıt Anlamlı Kelimeler

  Anlamları birbirinin 

tam tersi olan kelime-

lere “zıt (karşıt) anlamlı 

kelimeler” diyoruz.

Kelimenin olumsuzu, 

zıt anlamlısı değildir.

Kelime

Islak     x     Kuru Yaşlı     x     Genç

Olumsuz Zıt Anlam

git

al

gitme

alma

gel

ver

Görsellerden yararlanarak kelimelerin zıt anlamlarını 
noktalı yerlere yazalım.

Siyah

Gündüz KısaGece

Büyük

Yaşlı

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

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

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

........................... ...........................Şişman

Etkinlik 1
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Zıt Anlamlı Kelimeler

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin zıt 
anlamlısını bularak cümleyi yeniden yazalım.

Kelimelerin zıt anlamlarını bulmacadan bulalım.

Kâğıda dik bir
çizgi çizdi.

Bu acı biber 
çok güzel.

Biraz üzüldük
ama geçti.

Maçı kaybettik.

Topumu alt
katta buldular.

Kâğıda eğik bir çizgi çizdi.

B
K
O
L
A
Y
D
K
Y
A
Z

A
S
T
Y
Ö
P
İ
U
N
K
Ş

R
F
F
A
K
İ
R
R
O
A
G

I
C
A
K
L
M
İ
U
C
C
E

Ş
K
H
I
Z
L
I
G
E
I
N

S
A
Ğ
N
B
A
Z
Ç
Z
E
Ç

C
E
V
A
P
A
R
K
A
N
K

G
Ü
N
D
Ü
Z
G
Ü
Z
E
L

zengin
uzak
gece
çok
ön
yavaş
savaş
tatlı

ödül

soru
zor
yaşlı

sol
çirkin
yaş
kış

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Zıt Anlamlı Kelimeler

Cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri örnekteki gibi 
yuvarlak içine alalım.

Acı  tatlı  günlerimiz  oldu.

Top,  kutunun  dışında,  kalem  ise  içinde  idi.

Yanlış  yapsan  da  doğrusunu  öğrenmelisin.

Kısa  çubukları  mavi,  uzun  çubukları  yeşil  torbaya  koy.

Genç  yaşlı  herkes  oradaydı.

Az  zamanda  çok  büyük  işler  başardık.

Bu  ilk  değildi,  son  da  olmayacak.

Islak  havluyu  kuru  zemine  serdi.

Tablolardaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarını yazalım.

Eş Anlam Kelime Zıt Anlam Eş Anlam Kelime
Siyah Islak
Yaşlı Fayda
Kolay Fakir
Savaş Cevap

Zıt Anlam

Eş Anlam Kelime Zıt Anlam Eş Anlam Kelime
Uzak Hızlı
Tutsak Kirli
Beyaz Neşe
Büyük Eksik

Zıt Anlam

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Zıt anlamlı olan kelime çiftlerini işaretleyelim.

Cesur
Gece

Çukur
Siyah

Açık

Katı

Ağır
Doğu

Yokuş
En

Eğik

İhtiyar

Korkak

Kuyu

Hafif

Çıkış

Sıvı

Kapalı

Yaşlı

Dik

Sabah

Kara

Kuzey

Boy

Zıt Anlamlı Kelimeler

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını altlarına yazalım.

akbaşlangıçzayıf dost tavan

altaydınlık geliralçakgeri

savaştenha ceza yukarı kalkmak

unutmak naziktembelucuz zarar
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Etkinlik 6

Etkinlik 7



 Hayvanlarla ilgili ilk birlik, hangi ülkede kurulmuştur?

 Ülkemizde hayvan haklarını koruyan ve bilinçlendirme sağlayan derne-
ğin adı nedir? 

 Hayvan sevgisi, insanlarda ne gibi yönleri geliştirir?
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

4 Ekim, her yıl “Hayvanları Koruma Günü” olarak kutlanır. Hayvanların 
da hakları olduğunu, onlara iyi davranmak gerektiğini savunan bir grup 
İngiliz, neredeyse yüz elli yıl önce bir araya gelerek “Hayvanları Koruma 
Birliği”ni kurdular. 

Bin dokuz yüz sekiz yılına gelindiğinde ülke-
mizde “Hayvanları Koruma Derneği” açılmış 
ve hayvan hakları savunulmaya başlan-
mış, hayvanların sorunlarına dikkat 
çekilmiştir. Hayvanlar, insanlarla birlik-
te bu dünyanın vazgeçilemeyecek bir 
parçasıdır. Aralarından herhangi bir 
türün yok olması, dünyadaki dengenin 
bozulmasına sebep olur.

Hayvan sevgisi insanların yardım-
laşma, sevgi ve koruma duygusunu 
geliştirir. 

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Bulmacada bulduğumuz kelimeleri ve onların zıt an-
lamlarını yazalım.

Kelimeleri sözlük anlamları ile eşleştirelim.

iyi kötüA

G

S

C

E

Y

D

N

Ğ

K

H

K

İ

İ

Ş

O

T

A

L

İ

B

R

Y

A

Ç

K

I

Y

U

R

Ü

A

İ

Ç

S

E

M

D

L

L

Y

K

G

M

O

O

K

I

U

İ

Ü

Ş

F

A

Ğ

H

A

N

Z

Z

K

A

P

K

U

Ö

L

L

U

C

H

M

J

F

K

L

I

I

D

Y

B

G

V

I

B

Ü

N

K

Ğ

A

Ortak özellikleri olan varlıkların tümünü
içine alan bölüm, çeşit.

Bir olayın, kişinin veya varlığın insanın
iç dünyasında oluşturduğu etki.

Bir emek karşılığı kazanılan ücret veya
nesne.

İngiltere’de yaşayan bir halk.

Bir kimseyi ya da bir şeyi tehlikeden
uzak tutmak.

hak

İngiliz

tür

korumak

duygu

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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      Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere      
“eş sesli (sesteş) kelimeler” diyoruz. Yani bir kelimenin birden fazla 
anlamı varsa o kelime eş sesli bir kelimedir.

Eş Sesli Kelimeler

1. anlam:

2. anlam:

Yılın en sıcak mevsimi.

Yazı yazma işi.

Yaz gelince havalar ısınır.

Kâğıda adını yaz.

1. anlamda kullanılmış.

2. anlamda kullanılmış.

yaz

Aşağıdaki eş sesli kelimeleri, yanında belirtilen anlamıyla 
birer cümlede kullanalım.

Piknik alanı

Parçalamak

KIR

Yılın ilk ayı

Yemek pişirilen yer

OCAK

Bir organımız

Yabancı kimse

EL

Etkinlik 1
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Eş Sesli Kelimeler

2. tablodaki renkli yazılan kelime, hangi cümlede farklı 
anlamda kullanılmıştır? Bulup işaretleyelim.

 Defterime bir 
tane doğru çizdim.

 Tam yüz adet 
fındık topladım.

 Camı kırdığım 
için bana kızdı.

 Atlet yarışma-
da birinci oldu.

 Dilimin üzerin-
de kabarcıklar çıktı.

Bu konuda doğru 
söylemiyor.

Yüze kadar sayma-
yı öğrendim.

Bunun için bana 
kızma lütfen.

Annem bana beyaz 
atlet aldı.

Çay sıcak olduğu 
için dilim yandı.

 Ne zaman 
doğruyu söylecek?

 Yüzümde 
sivilceler çıktı.

 Sınıfımızda 
yedi kız var.

 İçime atlet 
giymeyi unuttum.

 Dayım tam 
üç dil biliyor.

Aşağıdaki kelimeleri görsellerde belirtilen anlamlarıyla
birer cümlede kullanalım.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Eş Sesli Kelimeler

Aşağıdaki cümlelerdeki eş sesli kelimeler ile aynı anlam-
da kullanılan cümleyi işaretleyelim.

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimeleri, farklı anlamla-
rıyla birer cümlede kullanalım.

Işıl kırlarda koştu, oynadı.

Kalem kutusunu al.

Gece erkenden yattım.

Atların nalları eskimiş.

Pembe bir etek aldım.

Al bayrağım 
çok güzel.

Babam çoktan 
biletini almış.

Bugün yedi tane test çözdüm.

Kedim Tekir 
mamasını yedi.

Yedi üç daha 
on ediyor.

İki bardak süt içmelisin.

Çekmecenin içine 
iyice baktın mı?

Su içince ken-
dime geldim.

Bugün ne çok yağmur yağdı.

Kar yağınca çok 
mutlu oluyorum.

Marketten bir 
paket yağ al.

Ağacın dalına bir kuş kondu.

Sincap daldan 
dala atladı.

Amcam denizde 
dibe daldı.

Bin tane çikolata yiyebilir misin?

Sana bin kez 
söyledim.

Ata binmek çok 
eğlenceliydi.

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Eş Sesli Kelimeler
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Eş sesli kelimelerin bulunduğu yumurtaları boyayalım.

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri yazalım.

lale bin yüz saç fırın düş

sal saz çay acı kara

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

Bir organımız. Yabancı.
.......................

Bir yere gitmek 
için aşılan uzaklık. Yöntem.

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

Bir gök cismi.
Yılın on ikide 
biri. .......................

Yaşamakta 
olan.

Solun zıt an-
lamlısı........................

Haftanın gün-
lerinden biri.

Üzeri açık 
alışveriş yeri. .......................

Üzüm yetiştirilen 
toprak parçası.

İki şeyi birbirine 
tutturma.

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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TEMİZLİK MADDELERİ

 Sema, annesine nasıl yardım ediyordu? 

 Sema, neden korkmuştu? 

 Bazı temizlik maddeleri vücudumuza ne gibi zararlar verirmiş? 

   Sema’nın annesi, bayram temizliği yapıyordu. 
Sema da ufak tefek işlerde annesine yardımcı 
oluyor, evde bazı sorumlulukları üstleniyordu. 
Halılar, pencereler silinmişti. Sıra mutfak 
dolaplarının temizliğine gelmişti. Annesi, üst 
dolapların kapaklarını silerken o da alt 
kapakları silmeye çalışıyordu. O sırada, 
tezgâhta duran bazı temizlik malzemeleri 
gözüne çarptı. Sessizce birini aldı. Tam 
kapağını açarken annesi durumu fark 
etti. Hemen şişeyi Sema’nın elinden aldı. 
Şişede tehlikeli bir madde vardı. Sema, 
annesinin ani hareketi yüzünden korkmuştu. Annesi, Sema’nın saçlarını 
okşadı: 
  - Bazı temizlik maddeleri dikkatli kullanılmadığında cildimize, gözleri-
mize,  solunması halinde ciğerlerimize zarar verir. Bana yardım 
etmeyi çok sevdiğini biliyorum ama lütfen bir daha bana sormadan 
bu tür zararlı maddelere dokunma, olur mu, dedi.

Okuma Anlama
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Kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım. Keli-
melerin eş anlamları ile birer cümle kuralım.

Eş sesli kelimelerin farklı anlamlarını araştırarak cümleler 
kuralım.

Renkli kutularda verilen kelimelerin zıt anlamlarını işa-
retleyelim.

Ufak:

Cümle:

Solumak:

Cümle:

dokunmak

göz

saç

tefek

kirli

arka

açma

büyük

pak

alt

kapat

ver

yarar

hız

neden

alma

kötü

yavaş

sonuç

ufak

temiz

üst

aç

al

zarar

hızlı

sebep

Okuma Anlama

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Varlıkların Niteliklerini Belirleyen Kelimeler

  Her varlığın bir adı vardır ve varlıkları adlarını söyleyerek belirtiriz. Var-
lıklar farklı özelliklere sahiptir. Bu yüzden varlıkları anlatırken onların 
özelliklerini belirten kelimeler kullanırız. Varlıkları renk, sayı, şekil ve 
durum bakımından anlatan kelimeler varlıkları niteler. Bu kelimeler var-
lıkların adlarından önce yazılır.

Kırmızı bisiklet.
Bisikletin rengi
belirtilmiş.

Üç kalem.
Kalemlerin sayısı
belirtilmiş.

Yuvarlak masa.
Masanın şekli
belirtilmiş.

Aşağıdaki görsellerin altına özellik belirten uygun keli-
meler yazalım.

Kırmızı domates

Etkinlik 1
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Varlıkların Niteliklerini Belirleyen Kelimeler

Meyvelerin özelliklerini noktalı yerlere yazalım.

çilek

çilek

limon

limon

karpuz

karpuz

üzüm

üzüm

Varlıkların niteliklerini belirten kelimeler ile adları eşleş-
tirerek örnekteki gibi cümle oluşturalım.

birinci saat

Geçen yıl birinci sınıftaydım.

sevimli masa

yuvarlak yıldız

parlak karpuz

iki sınıf

çeyrek ekmek

neşeli çocuk

beş günler

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki cümlelerde varlıkların özelliklerini belirten 
kelimelerin altını çizerek yanındaki kutuya yazalım.

Annem iki sürahi limonata yaptı.

Tabaktaki yarım elmayı kim yedi?

Bayat ekmeklerden tost yapabiliriz.

Çorbanın içine acı biber koymuş.

Sınıfta beşer kişilik gruplara ayrıldık.

Fakir ailelere yardım kampanyası düzenledik.

Tablodaki cümlelerde renkli yazılan kelimelerin, varlıkla-
rın hangi özelliklerini belirttiğini işaretleyelim.

Her hafta iki kitap okuyorum.

Kaygan yolda dikkatli yürümelisin.

Bir bardak ılık süt içtim.

Keşke evimiz yemyeşil ormanda olsaydı.

İki inatçı keçi varmış.

Ağaçtan üç elma düşmüş.

Parktan sarı papatyalar topladık.

Yaşlı amcaya yardım ettim.

Kısa etek sana yakışıyor.

Üzerimde ince bir kazak vardı.

Kareli gömleğini çok beğendim.

iki

Etkinlik 5

Etkinlik 4

Varlıkların Niteliklerini Belirleyen Kelimeler



Varlıkların Niteliklerini Belirleyen Kelimeler

Verilen görsellere uygun ön adlar yazarak tabloyu 
tamamlayalım.

Aşağıda verilen özelliklere uygun varlıkları yazalım.

Durumu Sayısı Rengi BiçimiVarlık

acı iki kırmızı sivri
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kırık

hızlı

yuvarlak

ekşi

kare

yeni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mavi

sevimli

üç

kırmızı

yaşlı

akıllı

yeşil

sekiz

sıcak

taze

bozuk

kirli

kalem

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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UZAYLI MİNO
Sabaha karşı uyandım. Penceremin kenarında bir 

karartı gördüm. Kuş olabileceğini düşünüp pencereye 
yaklaştığımda bir de ne göreyim! Ancak bir baykuş 
boyunda, kırmızı renkli, tuhaf bir yaratık… Çığlık 
atmamak için kendimi zor tuttum. Elinde sanki 
minik bir tablet, tuşlara basıp duruyor. Pencereyi 
tıklattım parmaklarımla, o da benden korkmasın mı?

Pencereyi açtım. Konuşmaya başladık. Adı Mino’y-
muş. Başka bir gezegenden geliyormuş. Dünya’mızla ilgili bilgiler toplu-
yormuş. Birçok ülkeyi gezmiş ama insanlara çok kızgınmış. Neden kızgın 
olduğunu sorunca: 

- Kızgınım çünkü çok güzel bir gezegeniniz var, ama kıymetini bilmi-
yorsunuz. Doğayı yavaş yavaş yok ediyorsunuz. Hepiniz aynı gezegeni 
paylaştığınızın farkında değilsiniz sanki. Gelecek nesilleri düşünmeden 
hareket ediyorsunuz, dedi. Artık başka ülkeye gidecekmiş. Vedalaşmak 
için elimi uzattım. Tam elini sıkacaktım ki uyandım. Uzaylı Mino bir rü-
yaymış ama doğruları anlatan bir rüya. 

 Uzaylı Mino, neye benziyormuş? 

 Mino, Dünya’mıza neden gelmiş? 

 Mino, insanlara neden kızgınmış?

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Varlıkların niteliklerini belirten kelimeler ile adları 
eşleştirerek bir cümlede kullanalım.

turuncu gezegen

güzel tablet

minik kuş

Aşağıdaki cümleleri, varlıkların özelliklerini bildiren keli-
melerle tamamlayalım.

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulmacaya yazalım.

yaratık gördüm.
bir tablet aldım.
gezegenimiz var.
çocuk geliyor.
gözlü bir kızmış.

soru çok zormuş.
sırada oturuyorum.
adam yatıyor.
elbiseyi beğendim.
sınıfa geçtim.

1. Sabah

2. Başlamak

3. Güzel

4. Yavaş

5. Aynı

6. Gelecek

7. Uyanmak

3

2

7

6

5

1

4

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3



Horoz, kedi, 
eşek, köpek 
arkadaş

Benden 
önce 

buraya kim
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Aşağıdaki ifadelerden, cümle olanların çiçeğini kırmızıya 
boyayalım.

Cümle Bilgisi - Kurallı ve Devrik Cümle

  Duygu, istek ya da bir olayı tam olarak anlatan kelime ya da kelime 
grubuna “cümle” diyoruz. Bir kelime grubunun cümle olabilmesi için 
anlamlı olması gerekir.

  Cümlelerde yapılan işi, hareketi, durumu bildiren kelimeler vardır. Kurallı 
cümlelerde bu kelimeler cümlenin sonunda yer alır. Eğer bu kelimeler 
cümlenin başında veya ortasında olursa bu cümle kuralsız yani devrik 
cümle olur.

Akşam yemeğinde ne

Birlikte çok eğlendik.

Cümle değildir.

Cümledir.

Ela odasını temizledi.

Temizledi Ela odasını.

Ela temizledi odasını.

Kurallı cümle

Devrik cümle

Devrik cümle

Sonra hep 
birlikte şarkı 
söylemişler

Eşek anırıyor, 
kedi miyavlı-

yormuş

Duvarları 
maviye 
boyamış

Eşek, arka 
ayaklarının 
üzerine

Etkinlik 1
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Aşağıda verilen kelimelere yeni kelimeler ekleyerek 
cümle oluşturalım.

Süt içtim.
Ilık süt içtim.

İÇTİM GELECEK

Cümle Bilgisi - Kurallı ve Devrik Cümle

Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren kelimelerin 
altını çizip cümlenin neresinde olduğunu yazalım.

Taşındı mahalleden bu sabah.

Bize gelmenizi bekliyoruz.

Kızdı oğluna çok.

Önce alışverişe çıktılar.

Bol bol su içmeliyiz.

Arkadaşıma salladım el.

Koşmayın ıslak zeminde.

Rüyamda gördüm seni.

Ayakkabını giy lütfen.

ortada..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emel arkadaşıyla geldi eve.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Cümle Bilgisi - Kurallı ve Devrik Cümle

Aşağıdaki cümleleri düzenleyip anlamlı ve kurallı cümle 
oluşturacak şekilde yeniden yazalım.

İzmir’in gezilecek var çok yeri

Çocuk iki oynuyordu bahçede

Üstündeki vazoyu kırdı kim masanın

Bu sabah aldılar beni otogardan

Sincaplar Köyü’nün devrik cümlelerini, kurallı cümle 
hâline getirerek Tavşanlar Köyü’ne yazalım.

Sincaplar Köyü

Şiir severim okumayı.
Ayağım burkuldu yolda.
Heyecanlandım ona bakınca.
Annem yapmış çilekli pasta.

Dinler misin beni?
Kimse gelmedi buraya.
Yavaşça çıktı merdivenlerden.
Kalkarım erken sabahları.

Tavşanlar Köyü

Sincaplar Köyü

Tavşanlar Köyü

İzmir’in gezilecek çok yeri var.

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Cümle Bilgisi - Kurallı ve Devrik Cümle

Aşağıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluştu-
ralım.

Tek başına cümle oluşturabilen kelimelerin bulutunu 
boyayalım.

cesurum kahramanlar masaldaki gibi

farklı farklı bahçede vardı çiçekler

yol erken olduğu için evden uzunçıkıyordu

Sedat çocuktur beş sevimli yaşında bir

çiçek menekşedir en sevdiğim

okuduğum en anlattım sınıfta sonkitabı
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Gel
Çorba Meyve Bul

AldıYağmur
Mutlu

Yazıyor Bol
Koş

Dinler

Uyudu

Etkinlik 6

Etkinlik 7



Birkaç ay önce İlker ve ailesi, 
hayvan barınağını ziyaret etmişler ve 
yavru bir köpeği sahiplenmişlerdi. 
İlker ona “Zeytin” adını vermişti. 
Çünkü köpeğin gözleri siyah zeytine 
benziyordu. Kış boyunca Zeytin bü-
yümüş ve gelişmişti. Annesi artık 
evde bakılamayacağını söylüyordu. 

Her canlının barınacağı bir yuvaya 
ihtiyacı vardır. Zeytin, yuvasız kala-
mazdı. 

Bu bir sorundu. Sorunun olduğu yerde, çözüm üretmek gerekirdi. 
İlker, bir kulübe hayal etti, hayalinin taslağını çizerek babasına gösterdi. 
Zeytin için bu kulübeyi yapmaya karar verdiler. İlker, babası ile birlikte 
tüm gün çalıştı. Sonuçta, evlerinin bahçesinde, Zeytin’in de çok güzel 
bir yuvası olmuştu. 
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Okuma Anlama

ZEYTİN’İN YENİ YUVASI

 İlker, Zeytin’i nereden almış? 

 Köpeğe neden Zeytin adını vermişler? 

 İlker, projesini geliştirirken neyi hedefledi? 

 Yuvanın modelini kim çizdi? 
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Okuma Anlama

Aşağıdaki kelimelerden iş, oluş, hareket, durum bildiren-
leri (   ) ile işaretleyelim.

Kurallı cümlelerin başına K, devrik olanlara D yazalım.

Varlıkların niteliklerini belirten kelimeler ile adları eşleş-
tirerek örnekteki gibi yazalım. Görseli ile eşleştirelim.

hayvan

etmişler

yavru

çizdi

siyah

kahverengi

yavru

iki

köpek yavru köpek

zeytin

top

kulübe

kalamaz

söylüyor

hayal

gösterdi

evleri

gelişmiş

vermişti

babası

alacak

çözüm

yuva

gider

Hayvan barınağını ziyaret 
etmişler.

Sahiplenmişlerdi bir yavru 
köpeği.

Zeytin, kalamazdı yuvasız.

İlker, bir kulübe hayal 
etti.

Karar verdiler kulübe 
yapmaya.

İlker, tüm gün çalıştı.

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Olumlu ve Olumsuz Cümle - Soru ve Ünlem Cümlesi

Aşağıda verilen olumlu cümlelere     , olumsuz cümle-
lere     , ifadelerini çizelim.

Müşteriler, bir daha gelmedi.

Sabah otobüse yetiştim.

O çanta benim değil.

Saatimi evde unuttum.

Bardağa su doldurdum.

Saatin alarmını kurmadı.

Kitaptaki metni oku.

Sınıfta Altan yok.

Kamyona tüm eşyalar sığmadı.

Aç susuz dolaşıyorum.

Dolapta meyve kalmamış.

Defterime şiir yazdım.

Elbisenin boyu çok uzun.

Çöpleri denize atma.

  Bir işin yapıldığını, bir durumun gerçekleştiğini veya yapılacağını, ger-
çekleşeceğini bildiren cümleler “olumlu cümleler”dir. Yapılmadığı, yapılma-
yacağı anlamı taşıyan cümleler “olumsuz cümleler”dir.

  Soru anlamı taşıyan cümleler “soru cümlesi”dir. Bu cümlelerin sonuna 
soru işareti (?) koyarız. Heyecan, korku, şaşırma, seslenme gibi duygula-
rı ifade eden cümleler “ünlem cümlesi”dir. Bu cümlelerin sonuna ünlem 
işareti (!) koyarız.

Neden bizimle gelmedin?

Eyvah, çantamı evde unuttum!

Soru cümlesi

Ünlem cümlesi

Bu sabah erken uyandım.

Bu sabah erken uyanmadım.

Dolapta elma var.

Dolapta elma yok.

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Etkinlik 1
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Aşağıda verilen kelimelerle olumsuz cümle oluşturalım.

Olumlu ve Olumsuz Cümle - Soru ve Ünlem Cümlesi

Aşağıdaki cümleleri soru cümlesi yapan kelimeyi işaret-
leyelim.

Hangi   yemeği   yiyeceksin?

Bunu   nasıl   yaptın? Kaçıncı  katta  oturuyor?

Niçin   bana   söylemedin? Kalemlerden  hangisi  senin?

Kulağına   ne   fısıldadın? Tiyatroya  gelecek  misin?

Evden   mi   geliyorsun?

Saat   kaç   oldu?Otobüs   ne zaman   kalkacak?

yapacağım

otlattık

söylesin

var

uyuyor

gelmiş

çıktı

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Olumlu ve Olumsuz Cümle - Soru ve Ünlem Cümlesi

Cümleleri soru ve ünlem cümlesi olarak sınıflandıralım.

1. Eyvah, bardak elimden düştü

2. Akşam neden gelmedin

3. Yaşasın, tatile gidiyoruz

4. Hey, orada durma

5. Kitap okumayı sever misin

6. Hangi çantayı alacaksın

7. Kim bizimle gelecek

8. Nasıl ders çalışıyorsun

9. Olamaz, kitabımı unuttum

10. Kurabiye ister misin

11. İmdat, elimi kestim

12. Bize ne zaman geleceksin

13. Of, yine olmadı

14. Dikkat, inek çıkabilir

1,

Aşağıda verilen olumlu cümleleri olumsuz cümle yapalım.

Su, çiçeği büyüttü. Su, çiçeği büyütmedi.

Parka gitmelisin. .....................................................................................

Evde sular kesilmiş. .....................................................................................

Şimdi bunu yap. .....................................................................................

Yağmur hızlı yağıyor. .....................................................................................

Dolapta meyve var. .....................................................................................

Bu kalem benim. .....................................................................................

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

Soru Cümlesi Ünlem Cümlesi

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Olumlu ve Olumsuz Cümle - Soru ve Ünlem Cümlesi
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Aşağıda verilen duyguları ifade eden cümleler kuralım. 
Cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) koyalım.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine uygun 
kelimeler yazarak cümleleri soru cümlesi yapalım.

Kalemi nereden aldı?

Acı:

Seslenme:

Korku:

Şaşırma:

Sevinç:

Ah, elim kesildi!

Kalemi kırtasiyeden aldı.

Topu bahçeye attı.

Gelmediği için onu göremedi.

Kavanozun kapağını çevirerek açtı.

Seçil ile Erhan, parkta oturmuş.

Bu elbiseyi mağazadan almış.

İlk tren saat 07.30’da kalkıyor.

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2

1.

GÜVERCİNLER
   Güvercin sevgisi başka şeye 
benzemez. O bir aşktır. 
   Kuş deyip geçmemek gere-
kir. Öyle marifetleri var ki 
anlatmakla bitmez. Karşı kom-
şumuz vardı, ondan biliyorum. 
Çatısında onlarca kuş kafesi, 
yüze yakın güvercini vardı. 
Kafesler tahtadan yapılmış 
yuvaya benzerdi. Her gün 
onların yanına çıkar, yemleri-
ni, sularını verirdi.
   Komşumuz, onları izlerken 
kendinden geçerdi. Ben de 
dakikalarca, onları izlerdim.

1. ve 2. soruları paragrafa 
göre cevaplayalım.

Yazarın “O bir aşıktır.” diye 
bahsettiği şey nedir?
A) Komşusunun arkadaşlığı.
B) Güvercin sevgisi.
C) Kuşların marifetleri.

2. Yazarın komşusunun çatısında 
kaç tane güvercin varmış?
A) Yüzden fazla
B) Yaklaşık yüz tane
C) Yüz tane

5.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi-
nin zıt anlamlısı tabloda 
yoktur?
A) Doğru        B) Harp
   C) Uzak

4.

“Gece” kelimesinin zıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akşam           B) Sabah
     C) Gündüz

3.

Yakın     Yanlış
Savaş

Duygu, cinsiyet anlamında kul-
lanılan “kız” kelimesinin bulun-
duğu oyuncağı almak istiyor.
Duygu, hangi oyuncağı seçmeli-
dir?

Geç kaldığım için babam 
kızdı.

Kızarak, doğruyu öğre-
temezsin.

Güzel gözlü kız, bana 
baktı.

A) B) C)
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2

6.
1 2 3
Bu  kalemden  bende var.

Yukarıdaki cümlede kaç numa-
ralı kelime, varlığın özelliğini 
işaret yoluyla bildirmektedir?

A) 1        B) 2       C)  3

7.

8.

Hangi renk kutulardaki cümle-
lerde varlığın özelliği birden 
fazla kelime ile nitelenmiştir?
A) sarı - mavi 
B) sarı - pembe
C) mavi - pembe

Yukarıdaki cümlede fırının 
özelliğini belirten kelime han-
gisidir?
A) iki     B) eski    C) ekmek

Yağmur eski fırından iki
ekmek aldı.

Uzun sarı saçlı 
bir çocuktu.

Yeni elbisele-
rini giymişti.

Dar ve döne-
meçli bir yoldu.

A)         B)         C)

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı 
ve kurallı bir cümle oluşturdu-
ğumuzda sıralama nasıl olur?

9. zavallıcık kapının bekledi önünde

10.

Kelimeler arasındaki anlam 
ilişkisine göre boş bırakılan 
yere hangisi yazılmalıdır?
A) kaldı     B) kalıyor
     C) kalacak

acıktım acıkmadım
okuyor okumuyor

kalmayacak

Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de, zıt anlamlı kelimeler bir 
arada kullanılmıştır?
A) Evi alt üst ettim, paramı 
   bulamadım.
B) Aşağı in ve bak.
C) İnce, narin bir kız geldi.

11.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2

12.

A) B) C)

Kargalar nasıl uçuyor

Bana verdiğin kitabı okudum 

Kalemimi almışlar 

Yukarıdaki hangi cümlenin 
sonuna soru işareti konur?

Bu cümlenin anlamlı ve ku-
rallı olabilmesi için I ve II 
numaralı yerlere sırası ile 
hangi kelimeler yazılmalıdır?
A) Ben - sen
B) Getirmedi - babam
C) Annem - görmemişti

13. ...... tavşanımızı henüz ........ .I II

Eş sesli kelimeler işaretlendi-
ğinde tablo nasıl görünür?

14.

A) B)

C)

ben
boş

tuz
gül

dal
yaz

15.Şişeyi, Sema’nın elinden aldı.

A) B) C)

Hangi sembolle ifade edilen 
kelime, eş seslidir?

Hangi öğrencinin söylediği, 
cümle değildir?

16.

Görmüyorum Seslendi

Parka

A)         B)         C)   

Hangi kuşun söylediği kelime, 
kurallı bir cümlenin son kelimesi 
olamaz?

17. açtım yoruyor

fare

A) B)

C)
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2

A)         B)         C)   

18. Her yer karla kaplanmış.
Anlamışlar artık saklana-
mayacağını.
Gelmiş postacı kapıya kadar.

Yukarıdaki cümlelerden kurallı 
olanlara   , devrik olanlara    
yazarsak, şekillerin görünümü 
nasıl olur?

21. - Ayla keman çaldı.
- Burada olduğumu görmedi.
- Yemekten sonra gelecek.
- Dolapta yoğurt vardı.
Yukarıdaki cümlelerin kaç 
tanesi olumlu cümledir?
A) 2        B) 3       C) 4

19.

A) Olumlu       B) Soru 
      C) Olumsuz

Cem’in kurduğu cümle 
hangi anlamı taşımaktadır?

Arkadaşlarımla parka 
gidemedim.

20.

Yukarıdaki cümleyi soru cümlesi
yapan kelime hangisidir?
A) B) C)

Sinem,  niçin  çok  sevindi?

22.Hangi cümlede zıt anlamlı keli-
meler bir arada kullanılmıştır?

A) Ufak tefek işlerde annesine 
    yardımcı oluyordu.
B) Temizlik malzemelerini al.
C) Annesi üst kapakları, Sema  
   alt kapakları siliyordu.

23. Az sonra avcılar gelmiş.
Yukarıdaki cümlede altı çizili 
kelimenin zıt anlamlısı hangi-
sidir?

A) gelmemiş B) gitmiş
          C) gitmemiş
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KARINCALAR

 Öğretmenleri hangi konuyu anlatırken karıncalardan bahsetmişti? 

 Çocuklar, karınca yuvalarına bakarak kuzey yönünü nasıl buldular? 

 Mete, güney yönünü bulmak için neden bahsetti?

Mete ile Mehmet, öğle paydosunda okul bahçesinde oynuyorlardı. 
Mete, bir karınca yuvası gördü. Mehmet’le birlikte yuvaya girip 
çıkan karıncaları incelemeye başladılar. Mete sordu: 

- Mehmet, öğretmenimiz karınca yuvaları ile ilgili bir şey 
anlatmıştı. Neydi o? 

- Yönler konusuydu galiba. Karınca yuvalarına bakarak yönümüzü 
bulabiliyorduk. 

Mete, karınca yuvasının toprak yığılmış tarafını işaret ederek: 
- Bak, karıncalar toprağı buraya yığmışlar. O zaman bu taraf, 

kuzey yönü olmalı, dedi. 
Mehmet, yakınlarındaki bir ağaca göz attı.
- Kesinlikle haklısın! Ağaçtaki yosunları görüyor musun? Ağaçların 

yosunlu tarafları da kuzeyi gösteriyordu. Tıpkı Kutup Yıldızı gibi, dedi. 
Mete: 
- Hepsini hatırladım. Güneş doğudan doğuyor ve batıdan batıyordu. 

Kuzeyin tersinde kalan yön de güneydi. Camilerin minarelerindeki kapı-
lar da güney yönünde oluyordu, değil mi? 

Mehmet, başını sallayarak onayladı. İki arkadaş, zil çalana kadar bir 
süre daha karıncaları izledi. 

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Görsellerden yararlanarak yön bulma yöntemlerini yazalım.

Aşağıdaki kelimelerin altlarına olumsuzlarını yazalım.

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

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

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

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

oynuyor

gördü

başladı

sor

konuştuk

yığmışlar

geldiler

bakıyor

yüzmüş

sev

durduk

akıyor

haklı

var

görüyor

izlediler

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

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

Etkinlik 2

Etkinlik 1
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5N 1K

    Cümleleri veya metinleri daha iyi anlamak için “Ne, nerede, ne zaman, 
nasıl, niçin, kim?” sorularını sorar, cevap ararız. Bu sorulara 5N 1K soru-
ları diyoruz. Bu sorulara aldığımız cevaplar sayesinde okuduklarımız veya 
dinlediklerimiz daha anlamlı olur.

1N
Ne?

2N
Nerede?

3N
Ne zaman?

4N
Nasıl?

5N
Niçin?

1K
Kim?

Elif, geçen hafta soğuk su
içtiği için hasta olmuş.

Kim?

Ne zaman?

Niçin?

Elif

Geçen hafta

Soğuk su içtiği için

Aşağıdaki cümlelere ait soruları cevaplayalım.

Dün arkadaşlarla bahçede ip atladık.
Nerede? Ne? Ne zaman?

Her sabah yürüyerek fırına ekmek almaya gidiyor.
Ne zaman? Nasıl? Nereye?

23 Nisan’da okuldaki törende şiir okuyacağım.
Nerede? Ne zaman? Ne?

Bu yaz dedemin yazlığında tadilat olacak.
Ne zaman? Nerede? Ne?

Etkinlik 1
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Bir çiftçinin yaşlı bir eşeği varmış. Hayvancık yıllarca sahibi için 
çalışmış ama en sonunda kuvvetten düşmeye, yaşlanmaya başlamış. 
Sahibi, eşeğin artık iş göremeyecek hâle geldiğini anlayınca ondan kur-
tulmak istemiş. Eşekcik, sahibinin kendisine bir kötülük düşündü-
ğünü sezmiş ve bir ilkbahar günü evden kaçmış.

Eşekcik biraz yol aldıktan sonra, bir köpeğe rastla-
mış. Köpekle sohbet etmişler ve köpeğin yıllarca hizmet 
ettiği sahibi tarafından dövülecekken kaçtığını öğrenmiş. 
Eşekle köpek, kader arkadaşı olmuşlar. Bremen’e doğru, 
çalgıcılık yapmak için yola çıkmışlar.

Çok geçmeden bir kediye rastlamışlar. Zavallı yaşlı kedicik, sahibi 
yaşlandığı için evden kaçtığını söylemiş. Eşek, köpek ve kedi bundan 
böyle geçimlerini Bremen’de çalgıcılık yaparak sürdürmüşler.

5N 1K

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

BREMEN MIZIKACILARI

Eşek, köpek ve kedi nerede çal-
gıclık yapmaya başlamışlar?

Eşek, köpek ve kedi Bremen’de 
geçimlerini nasıl sağlamışlar?

Eşek yolda kime rastlamış? Kedicik onlara ne söylemiş?

Çiftçi eşekten niçin kurtulmak 
istemiş?

Eşek ne zaman evden kaçmış?

Etkinlik 2
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Pınar, arkadaşı ile ders çalışmayı çok seviyordu. 
Anlamadıkları konular olduğunda  birbirlerine 
sorular sorar, konuyu daha iyi anlarlardı. En 
büyük keyifleri, ödevlerini bitirdikten sonra akşa-
müzeri evlerinin bahçesinde oyun oynamaktı.

Nerede? Ne zaman?Kim seviyordu?

Güneşli bir pazar sabahıydı. Babam kahvaltı masa-
sında, hava güzel olduğu için pikniğe gideceğimizi 
söyledi. Ben de kardeşim de buna çok sevindik. 
Piknik alanında oyun oynamak çok keyifli olacaktı. 
Hemen çantama bir top koydum.

Niçin? Ne zaman?Ne koydu?

Cuma günü babamla kütüphaneye gittik. Kütüphane-
deki kitaplar o kadar çoktu ki... Babam, beni yaşıma 
uygun kitapların bulunduğu bölüme götürdü. ‘’Pıtırcık’’ 
serisi çok hoşuma gitti. Kitabı alabilmem için üye 
olmam gerekliymiş. Hemen üye oldum. Elimdeki ‘’Pıtır-
cık Kampta’’ kitabını okumak için sabırsızlanıyordum.

Nereye? Niçin?Ne zaman?

Aşağıdaki paragrafları okuyalım. Soruları cevaplayalım.

1

2

3

Etkinlik 3
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Cümleleri okuyalım. Soruları kısaca cevaplayalım. 
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Gözleri görmediği için merdivenlerden yavaş yavaş çıktı.

Niçin? Nasıl? Nereden?

Selin, okula her gün yürüyerek gidiyor.

Kim? Ne zaman? Nasıl?

Murat ile birlikte bahçede basketbol oynamayı seviyorum.

Ne? Kimle? Nerede?

Amcam bisikletim bozuk olduğu için onu tamirciye götürdü.

Kim? Nereye? Niçin?

Bu sabah okula giderken yol kenarında yavru bir kedi gördü.

Nerede? Ne? Ne zaman?

Araştırma yapmak için koşarak kütüphaneye gitti.

Nasıl? Niçin? Nereye?

Etkinlik 4
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TUTUMLU İNSAN 

Tutumlu olursa insan, 
Uzak durur israftan. 
Parasını dikkatli kullanır, 
Arttırır kazancından. 

İhtiyacın olan varsa sende, 
Gerek yok yenisine. 
Elindeki tükenmeden, 
Daha fazlasını isteme. 

Biriktirerek paranı, 
Alırsın ihtiyacını. 
Kalkınacaktır ülken, 
Tasarruflu olursan sen. 

 Şiirde geçen “tasarruf” kelimesinin anlamını yazalım. 

 Şiire göre, nasıl davranırsak ülkemizin kalkınmasına katkımız olur? 

 Şiire göre, tutumlu insanın göstereceği davranışlar nelerdir? 

Okuma Anlama

Funda MENEKŞE 

¨
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Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım.

Aşağıdaki devrik cümleleri, kurallı cümle şeklinde yazalım.

Kim israftan uzak durur? Niçin para biriktirmeliyiz?

Tutumlu insan neyi dikkatli kullanır? Ülkemiz nasıl kalkınacakmış?

Tutumlu insan uzak durur israftan.

İhtiyacın olan varsa sende, gerek yok yenisine.

Biriktirerek paranı, alırsın ihtiyacını.

Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak şiiri tamamla-
yalım.

Okuma Anlama

Tutumlu               insan,

Uzak durur                  .

               dikkatli kullanır,

Arttırır                   .

İhtiyacın olan           sende,

Gerek           yenisine.

           tükenmeden,

Daha fazlasını              .

                paranı,

Alırsın                 .

Kalkınacaktır               ,

Tasarruflu               sen.

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki cümlelerde noktanın kullanım amacını tabloda 
işaretleyelim.

Noktalama İşaretleri - Nokta ve Virgül

  Tamamlanmış cümlelerin sonunda, bazı kısaltmaların sonunda, sıra 
bildiren sayıların sonunda, tarih ve saatlerin yazımında nokta ( . ) kulla-
nırız.

Bugün hava çok güzel.

Cadde        Cad.        Avukat       Av.

Üçüncü Sokak       3. Sokak

27.10.2018’de doğmuş.

Film saat 10.40’ta başladı.

Çantama defter, kalem, kitap koydum.

Bu sabah erkenden uyandım, güzel bir kahvaltı yaptım.

Sevgili Dedeciğim,

  Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında, sıralı cümleleri ayırmak 
için, hitap sözlerinden sonra virgül ( , ) kullanırız.

Mert bugün 

Cümleler Kısaltma
yapmak

Sıra
bildirmek

Saat
bildirmek

Tarih
Bildirmek

Cümleyi
tamamlamak

okula gelmedi.

Saat 08.15

15.09.2000 

Dr. Ali

2. oldum

Etkinlik 1
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Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanım amacını tabloda 
işaretleyelim.

Sıra bildiren sayıları, nokta (.) kullanarak örnekteki gibi 
yazalım.

Noktalama İşaretleri - Nokta ve Virgül

Cümleler Eş görevli
kelimeler

Sıralı
cümleler

Hitap
Sözleri

Canım Kızım,

Pazardan elma, armut aldık.

Önce yürüdüm, sonra koştum.

Fırtınadan, soğuktan,
karanlıktan korkarım.

Sarı çiçekler, pembe vazolar
ve beyaz örtüler harikaydı.

Sayın Metin Bey,

Bir varmış, bir yokmuş.

Dördüncü ev Beşinci cadde İkinci sınıf

Dokuzuncu kalem On birinci masa

4. ev

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işareti-
ni koyalım.

Noktalama İşaretleri - Nokta ve Virgül

Kelimeleri eşleştirerek hitap sözleri oluşturalım. Hitap 
sözlerini virgül (,) kullanarak yazalım.

Sevgili

Sayın

Değerli

Canım

Okul Müdürüm

Arkadaşım

Babam

Öğretmenim

20 (  ) 15 (  ) 2010 tarihinde doğdum (  )

Dr (  ) Ahmet Bey ile saat 12 (  ) 15’te buluşacağız (  )

Annemle birlikte domates (  ) biber (  ) patlıcan ve bamya aldık (  )

Canım kızım (  ) bu sana ilk mektubum (  )

Kardeşim bu sene 1 (  ) sınıfa başlayacak (  )

Gözümü açtım (  ) henüz sabah olmamıştı (  )

Mert (  ) Öykü (  ) Utku ve Büşra sinemaya gidecek (  )

Ona söyledim (  ) o beni dinlemedi (  )

Yıllardır 4 (  ) Sokak’ta oturuyoruz (  )

Saat tam 15 (  ) 30’da İstanbul’daydık (  )

Etkinlik 4

Etkinlik 5
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Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelere “+” 
yanlış kullanıldığı cümlelere “-” işareti koyalım.

Her yaz Antalya’ya gider,
güzel bir tatil yapardım.

Av. Enes Bey de geldi.

18,05,2019 tarihinde işe
başladım.

Oya kitabını okuyordu, sınıf
çok sessizdi.

Kitap okumayı severdi. Kitaplı-
ğında çok kitabı vardı.

Bunu 2, kez söylüyorum.

Notunu yazmak için kalem,
kâğıt istedi.

Yağmur, yağdığı için, tavan-
dan, su, damlıyordu.

Kırmızı kalemimiz ile aşağıdaki cümlelerde uygun yerle-
re nokta ve virgül koyalım.

Engin  İrfan ve Ali sabah 08 30’da otobüse bindi

Sevgili Öğretmenim seni çok özledim

Yarışmada 4 olunca altın gümüş ve bronz madalyayı kaçırdı

Sabah erkenden uyandım elimi yüzümü yıkadım kahvaltımı yaptım

Tören 21 10 2020’de saat 15 00’te olacak

14 Sok 5 numarada oturduğunu söylemişti

Bahçede çok kişi vardı: akrabalar arkadaşlar kardeşlerim...

Nazlı bir gün bana geldi olanları anlattı

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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SES KİRLİLİĞİ

 Hikâyede yer alan okul, nereye yakınmış? 

 Öğretmen derse neden ara vermiş? 

 Araba sürücülerinin kornaya basma sebebi neymiş?

  Okulumuz, işlek bir caddeye çok 
yakındır. Caddeden bazen ağır iş ma-
kineleri de geçer. 
  Dün tam da önemli bir ders işliyor-
duk ki dışarıdan sesler yükselmeye 
başladı. Önce yerimizden kalkmadık 
ama korna sesleri gitgide artıyordu. 
Hepimiz kulak kesildik. Artık iyiden 
iyiye meraklanmıştık. Öğretmenimiz 
dersi kesti, pencereden dışarı bakmaya 
başladı. Biz de bakmak için kalktık. 
Dışarıda bir iş makinesi yolda kalmıştı 
ve trafik tıkanmıştı. Herkes, kornaya 
basıyordu. Öğretmenimiz, bu duru-
mun ses kirliliğine örnek olduğunu 
anlattı. 
  Öyle bir gürültü vardı ki trafik açılana kadar ders işlememiz mümkün 
olmadı. 

Okuma Anlama



www.ogretmenevde.com.tr88 TÜRKÇE3.SINIF

Metinde geçen kelimeleri sözlük anlamları ile eşleştirerek 
bulmacaya yazalım.

Gelen gideni çok olan, çok işleyen, çok 
canlı, hareketli yol veya yer.

Şehir içinde, küçük yolların kendisine açıldığı 
geniş, büyük yol.

Bir işi yapmak için kullanılan araç.

Taşıtlarda işaret vermek için kullanılan ses 
sistemi.

Ulaşım yollarının yaya ve her türlü taşıt 
tarafından kullanılması.

Uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan, ra-
hatsız edici her türlü ses.

İşitme organının duyabildiği titreşim.

Okuma Anlama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

6

1

2

7
4

3

Korna

Gürültü

İşlek

Ses

Cadde

Makine

Trafik

Etkinlik 1
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Noktalama İşaretleri - Soru İşareti ve Ünlem

  Soru anlamı taşıyan cümle veya kelimelerin sonunda soru işareti (?) 
kullanırız.

  Sevinç, acı, korku, şaşkınlık, heyecan, üzüntü gibi duyguları anlatan 
cümlelerin veya kelimelerin sonunda seslenme ve uyarı sözlerinden 
sonra ünlem ( ! )  kullanırız.

Mehmet nereye gidiyormuş?

Hey!
Ah, elim yandı!

Eyvah! Yaşasın!
Ey Türk Gençliği!

Hangisi?Neden?

Sonuna ünlem işareti (!) gelmesi gereken cümleleri işa-
retleyelim.

Ne mutlu 
Türküm 
diyene

Mutlaka 
gelmelisin

Eh, fena değil

Ne olur 
yardım et

Kedimin maması 
bitmiş

Of, bugün çok 
sıkıldım

Bugün okul 
tatilmiş

Ah, ne yaptım Nisan ayında 
doğmuşum

Etkinlik 1
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Noktalama İşaretleri - Soru İşareti ve Ünlem

Aşağıdaki cümlelerin sonunda kullanılması gereken nok-
talama işaretini örnekteki gibi boyayalım.

Eyvah, bardak kırıldı

Bora ile Akın hastaneye mi gitti

Oyun bitti mi bilmiyorum

Dostluk ve güven bizi mutlu eder

Uf, o kadar canım sıkkın ki

Eve gitmeden önce alışveriş yapmış

Vah zavallı

Şimdi nereye gidiyoruz

Buraya gelmesini istemem

Çabuk eve git

. ?

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

. ? !

!

Noktalı yerlere cümleye soru anlamı katacak kelimeler 
yazalım. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini 
koyalım.

..................... tane aldın ( ? )

Mahmut ............. gidecek (  )

Silgini ................ unuttun (  )

Pazardan ............... aldın (  )

Bunu sana ..................... verdi (  )

Dün okula ............... gelmedin (  )

Parka saat ............. gideceksin (  )

................. arıyorsun (  )

Kaç

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Noktalama İşaretleri - Soru İşareti ve Ünlem

Aşağıdaki cümlelerde ünlem işaretinin (!) kullanım ama-
cını tabloda işaretleyelim.

Atatürk’ün sözlerini okuyalım. (  ) içlerine uygun nokta-
lama işaretini koyalım.

Hey, buraya bak!
Sakın dokunma!
Yaşasın, gidiyoruz!
Ey, Türk Gençliği!
Dikkat et!
Eyvah, kayboldum!
Anne!

Cümleler Duygu Seslenme Uyarı

• Dünyada her şey için (  ) medeniyet için (  ) hayat 
için (  ) başarı için (  ) en hakiki mürşit bilimdir (  ) 
fendir (  )

• Ey Türk Gençliği (  ) Birinci vazifen Türk istik-
lâl ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müda-
faa etmektir (  )

• Öğretmen bir kandile benzer (  ) kendini tüketerek başkala-
rına ışık verir (  )

• Ne mutlu Türküm diyene (  )

• Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz (  ) Kadınla-
ra nasıl muamele edildiğine bakınız (  )

Etkinlik 4

Etkinlik 5
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Cümlelerde kullanılması gereken noktalama işaretlerini 
boyayalım.

Cümleleri okuyalım. Noktalama işaretleri doğru kullanıl-
mışsa (    ), yanlış kullanılmışsa (    ) sembolünü boya-
yalım.

Kitabı okudu mu hiç bilmiyorum

Kitap gazete dergi okumaktan hiç vazgeçmez.

Kışın kar yağar, kardan adam yaparız.

Dikkatli ol! Çorbayı dökeceksin.

Hey! buraya bakar mısın?

En son hangi kitabı okudun?

Dr. Faruk Bey geçen ay mı gelmişti?

Onun evi 3. katta mı, diye soruyor.

. ? !

Yaşasın                ödevimi bitirdim

Eyvah                Çok geç kaldım

Sıraları                masaları temizledik

Geldi                gördü                gitti

Sevgili Ali                dün seni gördüm

! , .

! , .

. ? ,

, . ?

. ! , ? . !

. , ! . , ?

! ? .

. ! ?

. ! ?

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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EKSİK PARA

Okuma Anlama

 Çocuk, neden üzülmüş? 

 Çocuk, yumurtaları nereden alıyormuş? 

 Çocuk, bakkalın uyanıklığına nasıl bir karşılık vermiş?

Akıllı bir çocuk, mahalledeki 
bakkalın kendisine hep küçük yu-
murtalardan verdiğini fark edince 
üzülerek sordu: 

- Neden bana hep yumurta-
ların küçüklerini veriyorsun? 

Bakkal: 

- Taşınması kolay olur da 
ondan, diye cevap vererek küçük 
yumurtaları çocuğun eline tutuş-
turdu. Çocuk, yumurtaları alıp 
giderken bakkal seslendi: 

- Parayı eksik vermişsin! 

Çocuk gülerek: 

- Sayması kolay olur da 
ondan, dedi. 
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Aşağıdaki kelimelerin harf ve hece sayılarını yazalım.

Varlıkların niteliklerini belirten kelimeler ile adları eşleş-
tirerek cümle oluşturalım.

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bulmacadan bulalım.

Kelime Harf Hece
mahalledeki
bakkalın

yumurtaların
taşınması
giderken

Kelime Harf Hece
parayı
çocuğun
cevap
sayması
kolay

Okuma Anlama

akıllı yumurta

eksik çocuk

küçük para

A Ş M D B A S İ T Ç

N V S İ N İ R C Y S

E Ğ O Z E K İ G D L

S E B E P B R Ç Z E

I Ü F H U Y A N I T

P U F A K Ğ T K G F

C İ B Ö H İ T A P H

J J N O K S A N I A

akıllı küçük

kolay cevap

eksik öfke

neden seslenme

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki cümlelerde iki noktanın (:) kullanım amacını 
açıklaması ile eşleştirelim.

Noktalama İşaretleri - İki Nokta ve Tırnak İşareti

İki noktayı:

Kendisinden sonra örnek verilecek kelime veya cümlelerden sonra 
kullanırız.
Hamur işini çok severim: mantı, börek, kek.

Kendisinden sonra açıklama yapılacak kelime veya cümlelerden sonra 
kullanırız.
Dört tane ana yönümüz vardır: Kuzey, Güney, Doğu ve Batı.

Konuşma cümlelerinden önce kullanırız.
Sevda yavaşça eğilerek:
- O şiir bana ait, dedi.

Tırnak işaretini:
Başkalarının söylediği sözleri cümlede yazarken sözün başında ve 
sonunda kullanırız.
Atatürk: “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” demiştir.

Cümlelerde yazılan kitap, dergi gibi eser adlarının başında ve sonunda 
kullanırız.
Annem bana “Böğürtlen Masalı” kitabını almış.

Tanım cümlelerinde tanımı yapılan kelimenin başında ve sonunda kulla-
nırız.
Şiir yazan kişilere “şair” denir.

Renkler ikiye ayrılır: sıcak
renkler, soğuk renkler.

Kara yolu taşıtları tercihimdir:
otobüs, dolmuş, otomobil.

Annem mutfaktan seslendi:
- Yemek hazır.

Örneklerden önce
kullanırız.

Konuşma cümlelerinden önce
kullanırız.

Açıklamalardan önce
kullanırız.

Etkinlik 1
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Noktalama İşaretleri - İki Nokta ve Tırnak İşareti

Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin (“ ”) kullanım 
amacını açıklaması ile eşleştirelim.

Babam “Ödevini yaptın mı?”
diye sordu.

Öğretmenim “Küçük Prens”
kitabını hediye etti.

Yazı yazmak için kullanılan
işaretlere “harf” denir.

Cümlede geçen eser adlarının
başında ve sonunda kullanırız.

Başkalarının söylediği sözleri
cümlede yazarken kullanırız.

Tanımı yapılan kelimenin ba-
şında ve sonunda kullanırız.

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kırmızı kalemimizle 
iki nokta (:) işareti koyalım.

Ödevi yalnızca iki kişi yapmış  Duru ve Çınar.

Bahçemizde üç çeşit meyve ağacı var elma, erik, armut.

Hacivat Hoş bulduk Karagöz’üm, iki gözüm merhaba.

Osman şöyle dedi “Büyüyünce doktor olacağım.”

Dört tür ulaşım yolu vardır kara, hava, deniz ve demiryolu.

Yaz meyvelerinden bazıları şunlardır karpuz, kavun, şeftali.

En sevdiğim dersler şunlar matematik ve resim.

Öğretmen, ödevimi inceledi ve şöyle dedi

:

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Noktalama İşaretleri - İki Nokta ve Tırnak İşareti

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere tırnak işareti koya-
rak cümleleri yeniden yazalım.

Aşağıdaki metinde parantez içlerine uygun noktalama 
işaretini koyalım.

Atatürk, öğretmenlere yeni nesil sizin eseriniz olacaktır demiştir.
Atatürk, öğretmenlere “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” demiştir.

Bacaksız Kamyon Sürücüsü Rıfat Ilgaz’ın kitaplarından biridir.

Ablam eve gelince sınavdan yüz aldım diye çığlık attı.

Işık saçarak çevresini aydınlatan varlıklara ışık kaynağı denir.

  O sabah Eren erkenden uyandı (  ) (  ) Uyanır uyanmaz bah-
çeye gel (  ) (  ) demişti annesi (  ) Koşarak bahçeye indi  (  ) 
Annesi bahçeden çiçek topluyordu (  ) gül (  ) papatya (  ) 
Hepsi harikaydı (  )   Eren (  )
  - Anneciğim sana yardım edeyim mi, diye sordu (  )
  Annesi (  )
  - Et tabi ki (  ) Zaten bunun için bahçeye gelmeni istedim, 
dedi (  )
  Eren (  )
  - Yaşasın (  ) Çiçeklere bayılıyorum, diyerek annesine yardım 
etti (  )

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Noktalama İşaretleri - İki Nokta ve Tırnak İşareti

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıdaki cümlelerde (  ) içlerinde uygun noktalama 
işaretlerini kullanalım.
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En çok (  ) Keloğlan Masalları (  ) kitabını beğendim (  )

Sebzelerden sevdiklerim (  ) ıspanak (  ) pırasa (  ) havuç...

Eyvah (  ) ona ne söyleyeceğim (  )

Birden fazla anlamı olan kelimelere (  ) eş sesli kelimeler (  ) 
denir (  )

Atatürk diyor ki (  ) (  ) Sanatsız kalan bir milletin hayat da-
marlarından biri kopmuş demektir (  ) (  )

Uzman (  ) Kendini belli bir alanda özel olarak yetiştirmiş kimse-
dir (  )

Babam (  ) Hadi artık gidelim (  ) (  ) dedi (  )

Tanımı yapılan kelimenin başında ve sonunda tırnak işareti kulla-
nırız.

Konuşma cümlelerinden önce virgül kullanırız.

Başkalarının söylediği sözleri cümlede yazarken sözün başında ve 
sonunda iki nokta kullanırız.

Kendisinden sonra örnek verilecek kelime veya cümlelerden sonra 
iki nokta kullanırız.

Duyguları anlatan cümlelerin sonunda soru işareti kullanırız.

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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PİRİ REİS

 Piri Reis, bizim için neden önemlidir? 

 Piri Reis, ne zaman yaşamıştır? 

 Piri Reis’in hazırladığı kitabın adı nedir? 

 Piri Reis Haritası’nın çoğaltılmasını kim sağlamıştır? 

  Piri Reis, büyük bir 
Türk denizcisi, amirali ve 
coğrafya bilginidir. 
Bundan neredeyse altı 
yüz yıl önce yaşamış olan 
Osmanlı denizcisi Piri 
Reis, hâlâ dünyanın düz 
olduğunu savunan insan-
ların yaşadığı bir dönem-
de, bilinen en eski dünya 
haritalarından birini 
çizmiş ve “Kitab-ı Bahriye” (Denizcilik Kitabı) kitabını hazırlamıştır. Çizdiği 
başka haritalar da vardır. 
  "Piri Reis Haritası" günümüze kalan Amerika kıtasını gösteren en eski 
haritalardan biridir. Yüzyıllar sonra, bu haritanın bulunduğu haberini 
alan Mustafa Kemal Atatürk, onu Ankara’ya getirterek bizzat kendisi 
incelemiştir. Sonra da haritanın çoğaltılarak üzerinde bilimsel inceleme-
ler yapılmasını istemiştir.

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Amiral:

Cümle:

Harita:

Cümle:

Kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım. Keli-
meleri cümle içinde kullanalım.

Cümleleri okuyalım. Metne göre doğru olanların başına 
D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştirelim.

Piri Reis, büyük bir Türk denizcisidir.

Piri Reis günümüzden altı yüz yıl önce yaşamıştır.

En yeni dünya haritasını Piri Reis çizmiştir.

Piri Reis, haritasında Amerika kıtasını göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Piri Reis’in çizdiği haritayı İstanbul’a

getirtmiştir.

“Kitab-ı Bahriye” kitabını Piri Reis yapmıştır.

yüzyıl
bilgin
büyük

âlim
yüce
asır

dünya
yaşam
bilim

ilim
yerküre
hayat

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Noktalama İşaretleri - Kesme İşareti, Konuşma Çizgisi, Kısa Çizgi

Aşağıda özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen 
ekleri kesme işareti ( ’ ) ile ayırarak yazalım.

Kesme işaretini özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri 

ayırmak için kullanırız.

Konuşma çizgisini metinlerdeki konuşmalarda konuşmacının ve konuş-

manın değiştiğini belirtmek için konuşmanın başında kullanırız.

Kısa çizgiyi kelimeleri hecelerine ayırırken, satır sonuna sığmayan keli-

meleri ayırırken, birbiriyle ilgi kuran iki kelime arasında ve matematikte 

eksi işareti olarak kullanırız.

Caner’ in TBMM’ de 5’ inci

Hacivat:

- Merhaba Karagöz’üm.

Karagöz:

- Hoş geldin iki gözüm.

ka - la - ba - lık

İzmir - İstanbul arasında çalışıyormuş.

27 - 5 = 22

Türkiyede

12.30da

THYye

2019da

cmyi

Ankaradan

3üncü

TLnin

Zuhalin

Amerikaya

TDKden

kgdan

1984te

Onurun

Türkiye’de

Etkinlik 1
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Noktalama İşaretleri - Kesme İşareti, Konuşma Çizgisi, Kısa Çizgi

     olan yerlerde uygun noktalama işaretlerini kulla-
nalım.

Aşağıdaki kelimeleri kısa çizgi (-) kullanarak hecelerine
ayıralım.

birinci

pervane

öğretmen

kaplumbağa

bilgisayar

penguen

ilkokul

hikâyenin

denizatı

Evinden çıkıp pazara doğru yürüyen Tekin, en sevdiği arkadaşı 
Sibel ile karşılaştı     Tekin

Merhaba Sibel     nasılsın

Teşekkür ederim     Sen nasılsın

Ben de iyiyim

Nereye gidiyorsun 

Pazardan elma     

kiraz     ıspanak ve portakal 

almam gerekiyor     oraya 

gidiyorum

İyi alışverişler

Etkinlik 1

Etkinlik 1
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Horoz ve İnci
Horoz, çöplükte gezinirken bir inci bulmuş ( ) ( ) Ne kadar da 

şanssızım ( ) Bu benim ne işime yarar ki ( ) Keşke bunun yerine bir 
buğday tanesi bulsaydım ( ) ( ) demiş ( )

İnciyi alan horoz, onu bir 
kuyumcuya götürmüş ( ) Kuyumcu 
şaşkınlıka sormuş ( )

( ) İnanmıyorum ( ) Ama bu 
inci çok değerli ( ) Emin misin 
bana vereceğine ( )  Horoz ( )

( ) Evet, çünkü benim için 
buğday, bu inciden daha değerli, 
demiş ( )

Noktalama İşaretleri - Kesme İşareti, Konuşma Çizgisi, Kısa Çizgi

Aşağıdaki metinde ( ) içlerinde uygun noktalama işaret-
lerini kullanalım.

Aşağıdaki cümlelerde kısa çizginin kullanım amacını
açıklaması ile eşleştirelim.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı
az önce başladı.

Kelimeyi “kur-ba-ğa” şeklinde
hecelerine ayırdı.

Tahtadaki 18 - 5 işlemini
yanlış yapmış.

Kelimeleri hecelerine ayırmak
için kullanırız.

Matematikte eksi işareti olarak
kullanırız.

Birbirleriyle ilgi kuran iki kelime
arasında kullanırız.

Etkinlik 1

Etkinlik 1



Noktalama İşaretleri - Kesme İşareti, Konuşma Çizgisi, Kısa Çizgi
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Aşağıdaki metinlerde (  ) içlerinde uygun noktalama işa-
retlerini kullanalım.

Aşağıdaki fıkrada (  ) içlerinde uygun noktalama işaretle-
rini kullanalım.

Karne günüydü(  ) Mu(  )   
rat okuldan döndü(  ) Annesi   
sordu(  )

(  )Karnen nerede(  )
Murat gülerek cevapladı(  )
(  )Birine ödünç verdim(  ) 

Benim karnemi kullanarak  
babasını korkutacak(  )

Cemil (  )
(  )Acele edin arkadaşlar(  )
Kamil(  )
(  )Çantam çok ağır olduğu 

için hızlı hareket edemiyorum(  )
Cemil(  )
(  )Bu kadar ağır ne koydun 

ki çantana(  )

Nasrettin Hoca (  ) nın pazara gideceğini duyan çocuklar etrafı(  )

na toplanırlar (  )

(  ) Hoca (  ) bana düdük al (  )

(  ) Bana da (  ) bana da (  )

Ama çocuklardan sadece biri Hoca (  ) ya düdük parası verir (  ) 
Akşama doğru Hoca pazardan döner(  ) Cebinden bir düdük çıkarır(  ) 
parayı veren çocuğa uzatır (  ) Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağı(  ) 
rırlar (  )

(  ) Hani bizim düdüğümüz (  )

Nasrettin Hoca gülerek (  )

(  ) Eee (  ) çocuklar (  ) Parayı veren düdüğü çalar (  )

Etkinlik 1

Etkinlik 1



 Pandomim, nasıl bir gösteri sanatıdır? 

 

 Metne göre, ilk filmler neden pandomime örnek sayılmaktadır? 

 Sessiz film dendiğinde akla gelen ilk isim kimmiş? 

 Sessiz bir film çekecek olsanız konusu ne olurdu? 
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PANDOMİM

Okuma Anlama

Pandomim, insanların sahip oldukları duygu ve düşünceleri, dans, 
eşya, müzik, beden dili ve de mimikler aracılığıyla anlattığı 
bir gösteri sanatıdır. Pandomim sanatçısı, sözlü ileti-
şim kuramaz. Sanatçı, seyirciye anlatmak istedikleri-
ni, mimik ve beden hareketleri kullanarak sözsüz 
bir şekilde anlatmalıdır. 

Pandomim, çok eski bir sanat 
dalıdır. Hatta ilk sinema filmleri, sessiz 
olarak çekildiği için pandomime örnek 
kabul edilmektedir. Sessiz filmler dendi-
ğinde akla ilk gelen isim ise “Charlie 
Chaplin” (Çarli Çeplin) olur. 

Siz de arkadaşlarınızla sessiz bir film çe-
kebilirsiniz.
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Aşağıda işaret dili alfabesi verilmiştir. Buna göre, işaret 
dili ile anlatılan kelimeleri bulup yazalım.

Cümleleri okuyalım. Olumlu cümlelerin başına “+”, olum-
suz cümlelerin başına “-” işareti koyalım.

Okuma Anlama

Pandomim, bir gösteri sanatıdır.

Pandomim sanatçısı, sözlü iletişim kuramaz.

Sanatçı, anlatmak istediklerini işaretlerle anlatır.

İlk sinema filmleri sesli çekilmemiştir.

Pandomim, çok eski bir sanat dalıdır.

Siz de sessiz bir film çekebilirsiniz.

M Ü Z İ K

TÜRK İŞARET DİLİ ALFABESİ

A B C Ç D E F G Ğ H

I İ J K L M N O PÖ R

S Ş ÜU V Y ZT

Etkinlik 1

Etkinlik 1
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Yazım Kuralları

  Cümlelerin ilk harfi, özel adların ilk harfi, şiirde dizelerin ilk harfi ve 
adreste yazılan kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. 
  Soru ekleri her zaman kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. 
Soru eki kendisinden önce gelen kelimeye göre “mı, mi, mu, mü” olarak 
yazılır. Soru ekinden sonra gelen ekler soru ekine bitişik yazılır.

  Birden fazla kelimenin kısaltmasını yaparken her kelimenin baş harfi 
alınıp büyük harfle yazılır. Bu kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın 
okunuşu ile uygun olmalıdır.

  Bazı tek kelimeleri kısaltırken kelimenin bir veya birkaç harfi alınır. 
Sonuna nokta konur.

  Sayılara getirilen ekler, kesme işareti i le ayrılır. Sayıları yazarken 
rakamlar arasında boşluk bırakılır.

Okudu mu?

Profesör          Prof.

25’inci 2018’de Üç yüz elli

Apartman          Apt.

Gelecek misin? Gördün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı          MEB          MEB’de

Aşağıdaki kısaltmaları açıklamalarıyla eşleştirelim.

Milli Eğitim Bakanlığı

Bornova Anadolu Lisesi

Türk Dil Kurumu

Türk Hava Yolları

Türkiye İstatistik Kurumu

Etkinlik 1
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Aşağıdaki cümleleri soru ekleriyle tamamlayalım.

Ali de gelecek  .............

Okuduğunuzu anladınız  .............

Çantayı düzenledin  .............

Çocuklar oyun oynuyorlar  .............

Bana su getirir  .............

Her gün kitap okur  .............

Sen  .............

Onlar sana söylediler  .............

Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzelterek cümleleri tekrar 
yazalım.

Kedim sarmanı veterinere götürdüm.

cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlanacak.

türk dil kurumu yayınlarından sözlük alalım.

bilim ve çocuk dergisine abone oldum.

“pıtırcık futbolcu” kitabını izmirdeki kitapçıdan aldım.

Yazım Kuralları

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımı doğru ise çiçeklere 
D, yanlış ise Y yazalım.

Yazım Kuralları

5. katta oturuyoruz. 13.30’da buluşuyoruz.

Yarışmada 3.’üncü oldu.7 milyon 627 bin nüfusu var.

Henüz on iki yaşında. Onbeş kişi gelecekmiş.

17.00’da film başlayacak. 12 metre yol gitti.

6’ıncı sırada oturuyorum. İkişer tane kalem aldık.

Yüz yirmi beş lira almış. 2016’da doğmuş.

3’er kişilik sıra olduk. Üç ayda bir geliyor.

Birden fazla kelimenin kısaltmasına getirilen ekler kısalt-
manın okunuşuna göre yazılır. Bu bilgiye göre doğru 
olanların kutusunu işaretleyip, yanlış olanların doğrusu-
nu yazalım.

MEB’in

TRT’nun

İTÜ’nün

TDK’nın

AKM’ye

TÜİK’na

THY’na

TBMM’nde

PTT’ye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Yazım Kuralları

Aşağıdaki cümlelerdeki tarihlerin yazımı doğru ise kutu-
lara    , yanlış ise     yapalım.

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
lim, doğrusunu altına yazalım.

Kardeşim 06/02/2015 tarihinde doğdu.

05.03.2012’de yeni evimize taşındık.

Bize Cumartesi akşamı misafir gelecek.

19 mayıs 1919’da Atatürk Samsun’daydı.

Annem her salı temizlik yapar.

okuduğum kitabın adı: küçük prens

ismail, kaan oğullarının adıymış.

Kedisinin ismini pamuk koymuş.

En yakın arkadaşı mehmet aradı.

balıkesir, marmara bölgesindemi?

ahmet bize gelecekti.
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Etkinlik 6

Etkinlik 7
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-3

   Bahar gelince kırlarda 
hareketlenme ve renklenme 
olurdu. Karıncalar, kelebekler, 
tırtıllar birbirleriyle sohbet 
ederlerdi. Ağustos böceği şar-
kısını söyler, kuşlar dans 
ederdi. Arılar, renk renk çiçek-
lere konardı. O da ne! Birden 
kötü bir koku yayılmaya başla-
dı. Piknik yapmak için gelen 
insanlar ateş yakmışlardı. Ço-
cuklar, çiçekleri koparıyor, 
ağacın dallarını yakmak için 
kırıyorlardı.

1. Hikâyenin başlığı ne olabilir?
A) Doğaya Verilen Zarar
B) Piknik Heyecanı
C) Çiçeklerin Coşkusu

1. ve 2. soruları metne göre 
cevaplayalım.

2. Doğaya zarar veren canlılar 
hangi seçenekte verilmiştir?
A) Ağustos böcekleri
B) İnsanlar
C) Kelebekler

3.

Yukarıdaki cümlede hangi 
sorunun cevabı yoktur?
A) Ne zaman?    
B) Nereye?
C) Nasıl?

Kısa bir yolculuk sonrası,
açık olan bir yere girdik.

4.

A) B)

Hangi görselin adını yazarken 
ek getirdiğimizde bu eki kesme 
işareti ile ayırırız?

5. “Telefon” kelimesinin doğru 
kısaltması hangi seçenekte ve-
rilmiştir?
A) Tel.      B) T.
  C) Telef.

C)
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-3
Aşağıdaki noktalama işaretleri-
nin hangisinden sonra yazılan 
kelime her zaman küçük harfle 
başlar?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de yazım yanlışı yoktur?
A) Ankaranın mamak ilçesinde 
   oturuyor.
B) Babam dün Erzurum’a 
   gitti.
C) İkinci Sınıfa geçmiş.

9.

Yukarıda verilen cümledeki 
yazım yanlışı nedir?
A) Kısaltmaya getirilen ek 
    yanlış yazılmıştır.
B) Sayının yazımında yanlışlık 
   yapılmıştır.
C) Soru eki mi yanlış yazılmış-
    tır.

10.

Noktanın (.) kullanımı ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Özel adlara gelen ekleri 
   ayırmak için kullanılır.
B) Bazı kısaltmaların sonunda 
   kullanılır.
C) Tarihlerin yazımında kulla-
    nılır.

11.

Defterimi senmi aldın?

A) B) C)
. ! ,

7. Aşağıdaki kısaltmalardan han-
gisi doğru yazılmıştır?
A) TDK’nin yayınlarını takip 

ediyorum.
B) Av, Mustafa Bey mahkeme 

salonundadır.
C) Te Re Te de yeni bir dizi 

başlamış.

8. Hangi hayvanın cümlesinde 
sayı veya tarihin yazımı doğru-
dur?

A)

B)

C)

Yola beş
30’da çıktım.

Keşke 20 aralık
hayvanlar
günü olsa.

Ayın 25’inde
yemim bitti.
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“Bugün arabayla sinemaya 
gideceğiz.” cümlesinde hangi 
sorunun cevabı yoktur?
A) Nasıl?      B) Niçin?

C) Ne zaman?

12.

Yukarıda verilen cümlelerde 
eksik olan noktalama işareti 
hangisidir?
A) Konuşma çizgisi (–)
B) İki nokta (:)
C) Soru işareti (?)

15.

“Bahçedeki meyvelerin bazıları 
şunlardır (  ) elma (  ) 
armut ( )”

Yukarıdaki cümlede ( ) ile 
gösterilen yerlere sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri 
gelir?
A) (:) (,) (.)    B) (”) (,) (,)

C) (:) (,) (,)

16.

Yukarıdaki cümlede hangi 
sorunun cevabı yoktur?
A) Neyi?
B) Ne zaman?
C) Nasıl?

17. Elindeki çiçekleri masanın
üzerine sessizce bıraktı.

Sonuna soru işareti (?) gel-
mesi gereken cümleleri işa-
retlersek kutular nasıl görü-
nür?

13.

Hangi cümlede (  ) yerine iki 
nokta ( : ) gelmelidir?

A) Ah, keşke karpuz olsa ( )

B) Sabah kim gelmiş ( )

C) Babam bana dedi ki ( )

14.

Ne zaman geleceğini
söylemedi
Ne kadar kalacakmış

Hangi kalemi istiyorsun

A) B) C)

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-3

Beni tanıdınız mı?
Hayır, tanımadım.
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Yukarıdaki cümlede altı çizili 
ifadelere ait sorulardan han-
gisi yanlış sorulmuştur?
A) Niçin?  B) Ne zaman?
      C) Kim?

18.

Yukarıdaki cevapları aşağıdaki 
sorularla eşleştirirsek hangisi 
dışarıda kalır?
A) Ne zaman?
B) Nereye?
C) Nasıl?

19.

Hangi öğrenci “nasıl” sorusu-
na cevap vermiştir?

21.

“23 nisan 1920’de TBMM 
açıldı.” cümlesinde hangi 
kelimede yazım yanlışı vardır?
A) nisan         B) 1920’de
    C) TBMM

22.

Yukarıdaki cümlede hangi 
kelimeden sonra virgül(,) 
kullanılmalıdır?
A) Pazardan     B) elma
     C) armut

23. Pazardan elma armut
almış mı?

A)

B)

C)

Salıncakta sallanırken
düştüm.

Karanlık olduğu için
bulamadım.

Yemek yememe
rağmen acıktım.

Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sindeki altı çizili kelime, farklı 
bir sorunun cevabıdır?
A) Bahçede top oynuyormuş.
B) Dosyasını okulda unutmuş.
C) Eren odasında uyuyor.

20.

Niçin?

Kim?

Ne
zaman?

Yorgun olduğu için  dün

kursa gelememiş.

Her gün giderim.
Bisikletle giderim.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-3
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 Öğrenciler, gezi için nereye gitmişler? 

 Kerem, müzede en çok hangi bölümü sevmiş? 

 Çocuklar, müze gezisinden sonra ne yapmaya karar vermişler?

OYUNCAK MÜZESİ

   Öğretmenimiz bizi geçen hafta, Göztepe’de bulunan tarihi bir köşke 
geziye götürdü. Gittiğimiz yer, İstanbul Oyuncak Müzesi’ydi. Müze, 23 
Nisan 2005 tarihinde şair ve yazar “Sunay Akın” tarafından kurul-
muştu.

   Müzeyi gezdiren rehber abla, müze 
tarihi hakkında bilgiler verdi. Müzede, 
eserlere zarar verdiği için flaşlı 
fotoğraf çekmek yasaktı. Öğretmeni-
miz bizlere müzede nasıl gezmemiz 
gerektiğini önceden anlatmıştı. Zarar 
vermeden ve gürültü yapmadan 
gezmeye çalıştık. 

Müzede birçok bölüm vardı. Ben en çok, 
uzay oyuncaklarının olduğu bölümü sevdim. 
Kerem ise trenlerin olduğu bölümden ayrılamadı. 
Öğretmenimiz, oyuncak bebek evlerini epeyce inceledi. Kendisinin de 
çocukken böyle bir evi varmış. 

   Okula döndüğümüzde biz de oyuncaklarımızı getirerek onları sergile-
meye karar verdik. 

Okuma Anlama
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Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzelterek cümleleri yeniden 
yazalım.

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak nok-
talı yerlere yazalım.

Öğretmenimiz bizi göztepede bulunan köşke götürdü.

Gittiğimiz yer istanbul oyuncak Müzesiydi.

müze, yirmiüç nisanda kurulmuştu.

Müzeyi sunay akın isimli şair ve yazar kurmuştu.

Okuma Anlama

Köşk Müze

Uzay Sergi

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Atasözleri

  Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimlerine dayanarak söylediği, öğüt 
verici, kısa ve özlü sözlere “atasözü” diyoruz.
  Atasözleri:
     Kalıplaşmış sözlerdir. Kelimelerin sırası değiştirilemez, yerine başka 
kelime kullanılamaz.
      Kimin söylediği belli değildir.

Atasözü Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Anlamı En zor zamanlarımızda, en yakınımızda komşularımız
vardır. Onlar yardımımıza ilk koşanlardır. Bu yüzden
komşularımızla iyi i lişkiler kurmalıyız.

Aşağıdaki atasözlerini açıklamaları ile eşleştirelim.

Mum dibine ışık vermez. İnsan çok bildiği zaman
yanlış yapabilir.

Bedava sirke baldan tatlıdır. Bazı insanlar kendi 
yakınlarına yardım edemez.

Ağaç yaşken eğilir. Çalışmadan elde edilen her 
şey, insanların hoşuna gider.

Damlaya damlaya göl olur. Eğitim, küçük yaşta
başlamalıdır.

Çok bilen çok yanılır.
Küçük birikimler zamanla
büyük birikimlere dönüşür.

DERS NOTU

Etkinlik 1
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Atasözleri

Aşağıdaki atasözlerinde verilmeyen kelimeleri işaretleyelim.

dağlar denizler ovalar
- Hazıra ................. dayanmaz. - Kaçan ................. büyük olur.

kedi balık tavşan

- Ava giden ................. .

avlanır gelir ölür

- İyi dost .............. günde belli olur.
kötü siyah kara

- Denize düşen ................ sarılır.
gemiye yılana balığa

İnek At Aslan
- ............ yattığı yerden belli olur.

kardeşi dostu arkadaşı
- Düşenin ................. olmaz.

Aşağıdaki atasözlerinin açıklamalarını araştırarak noktalı 
yerlere yazalım.

Yalancının mumu yatsıya
kadar yanar.

Lafla peynir gemisi yürümez.

Ayağını yorganına göre uzat. Çürük tahta çivi tutmaz.

- Çok koşan ................. yorulur.
hızlı çabuk yavaş

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Atasözleri

Atasözleri ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların 
başına D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Aşağıdaki atasözlerini uygun kelimelerle tamamlayalım. 
Bu kelimeleri bulmacaya yazalım.

Öğüt vermek amacıyla söylenmiş sözlerdir.

Kimin söylediği bellidir.

Kalıplaşmış sözlerdir, bu yüzden herhangi bir kelimesi değiştirilemez.

En az iki cümleden oluşur.

Kısa, özlü ve ders verici sözlerdir.

Bir kelimeden oluşur.

Cümle değildir, cümle içerisinde kullanılır.

1- Gülme              gelir başına.

2- Her              kendi çöplüğünde öter.

3- İyilik eden              bulur.

4- Keskin sirke              zarar.

5- Komşu komşunun              muhtaçtır.

6-               umduğunu değil bulduğunu yer.

külüne

misafir

komşuna

horoz

küpüne

iyilik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Atasözleri

Aşağıdaki atasözlerini konularına göre sınıflandıralım.

Aşağıda kelimeleri karışık olarak verilen atasözlerini 
bulalım. Kelimelerini örnekteki gibi sıralayalım.
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1. Emek olmadan, yemek olmaz.
2. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
3. Ak akçe kara gün içindir.
4. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
5. Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
6. Ne verirsen elinle, o gider seninle.
7. Altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir.
8. İşleyen demir pas tutmaz.
9. Az veren candan, çok veren maldan.

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

1 acıdır 2 tatlıdır 3 sabır 4 meyvesi

1 tahta 2 çivi 3 tutmaz 4 çürük

1 ne 2 biçersin 3 onu 4 ekersen

1 fırtına 2 rüzgâr 3 eken 4 biçer

1 uymaz 2 hesap 3 evdeki 4 çarşıya

3 1 4 2

Etkinlik 6

Etkinlik 7
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Okuma Anlama

23 Nisan... Ülkemiz için en anlamlı, en güzel, en özel günlerden 
biri. İlk Büyük Millet Meclisimizin toplandığı, ulusun yönetme yetkisini 
kullanmaya başladığı gündür. Millî Egemenlik Bayramımızdır!

23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün ço-
cuklara armağan ettiği bu bayram şenliklerle, eğlencelerle, kutlama-
larla geçer.

Atatürk, 23 Nisan’ı yalnızca ülkemizdeki çocuklara değil, dünyadaki 
tüm çocuklara hediye etmiştir. Bu sebeple her sene dünyanın çeşitli 
yerlerinden ülkemize çocuklar gelir, bu bayramı bizlerle birlikte ülke-
mizde kutlarlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini ülkemiz çocuklarına emanet 
eden Büyük Önder diyor ki: “Türk çocuklarındaki kabiliyet, her milletin-
kinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları mey-
dana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle 
kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihte Türk çocukları bağım-
sızlık fikirlerini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar 
yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını 
düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.” 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vatanımızın kenetlenmiş bir 
toplum olduğunun ifadesidir.

Serap SUNGUR

23 Nisan’ın bizler için önemi nedir?

Atatürk, 23 Nisan’ı kimlere armağan etmiştir?

Atatürk, metinde geçen sözünde ne anlatmak istiyor?
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Okuma Anlama

Metinde geçen 
bazı kelimeler 
aşağıda verilmiştir. 
Bu kelimeleri bul-
macadan bulup, 
kalan harfleri 
şifre kutusuna 
taşıyalım. Kelime-
lerin anlamlarını 
yazalım.
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Ulusal Armağan

Bayram Önder

Şenlik Tarih

Emanet Hamle

Bağımsızlık Fikir

Kabiliyet Başarı

Kudret

Etkinlik 1
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Deyimler ve Özdeyişler

  Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılan, iki veya daha çok kelimeden 
oluşan, kalıplaşmış sözlere “deyim” diyoruz.
  Deyimlerin:
     Öğüt verme amacı yoktur.
     Mecazlı bir anlamı vardır.
     Kelimeleri değiştirilmez.

  Bir düşünceyi kısa ve özlü bir şekilde anlatan, bir veya birkaç cümleden 
oluşan sözlere “özdeyiş” diyoruz. Özdeyişleri söyleyen kişiler bellidir.
  Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. 
(Mevlâna)

Deyim Etekleri zil çalmak.

Anlamı Çok sevinmek. Alınan sevinçli bir haber karşısında,
telaşa ve heyecana kapılmak.

Aşağıdaki deyimleri açıklamaları ile eşleştirelim.

- Baş etmek

- Püf noktası

- İki seksen uzanmak

- İki gözü iki çeşme

- Ağzı süt kokmak

- Parmaklarını yemek

- İpe un sermek

- Ağzı açık kalmak

- İşin önemli yeri

- Yenmeye gücü yetmek

- Durmadan ağlamak

- Bir yemeği çok lezzetli bulmak

- Çok genç olmak

- Boylu boyunca uzanmak

- Çok şaşırmak

- Bahaneler ileri sürmek

DERS NOTU

Etkinlik 1



www.ogretmenevde.com.tr124 TÜRKÇE3.SINIF

Aşağıdaki deyimleri, bulutlardaki kelimelerle tamamlayalım.

rengi ........................... gözden ...........................

çenesi ...........................

kafa ...........................

burnunda ........................taş ...........................

ateş ........................... dil ...........................

ayak ........................... birbirine ..........................

eli ...........................

aklı ...........................

Deyimler ve Özdeyişler

Dostluk ile ilgili özdeyişleri okuyalım. Kime ait olduklarını 
araştırarak kişilerle eşleştirelim.

“Eğer bir gün benim sözlerim 
bilimle ters düşerse bilimi seçin.”

“Yalnızca hava, ışık ve dostun 
varsa hiç üzülme”

“Yalnız kendisini düşünerek dost 
arayan, hizmetçi arıyor demektir.”

“Dosttur, çöp değildir; 
onu kırma.”

Atatürk

Goethe

Mevlana

Cenap
Şahabettin

düşük solmak düşmek

uzatmak açık püskürmek

diremek girmek tütmek çıkmak

çatlasa

dinlemek

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Deyimler ve Özdeyişler

Aşağıda verilen sözleri sınıflandıralım.

Atasözleri
Sepeti

Deyimler
Sepeti

Özdeyiş
Sepeti

1

Yola
düşmek.

2

Dost başa
düşman
ayağa
bakar.

3

Temiz
kalpli
olmak.

4

Göz
atmak.

5

Komşusu-
nun tavuğu
komşuya kaz
görünür.

6

Ne
ekersen
onu

biçersin.
7

“Konuşmak
ihtiyaç olabilir
ama susmak
sanattır.”
(Goethe)

8

Ayağını
yorganına
göre uzat.

9

“Öğret-
menler yeni
nesil sizlerin

eseri olacaktır.”
(M. Kemal)

10

“İyiliğe
gücün

yetmezse
kötülük
etme.” 11

Kulak
vermek.

12

Sakla
samanı
gelir

zamanı.
13

Kısa
kesmek.

14

Etekleri
tutuşmak.

Etkinlik 4



Deyimler ve Özdeyişler

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Aşağıda verilen kişilere ait, eğitimle ilgili birer özdeyiş 
bulup yazalım.

Atasözü Deyim Özdeyiş

Geçmişte kimin söylediği bilinmeyen, atalarımızdan bize kadar gelen, 

anlamlı, kalıplaşmış sözlere “ ......................... ” denir.

Gerçek anlamı dışında kullanılan kalıplaşmış sözlere “ .........................” 

denir.

Topluma önderlik etmiş, bilgili, görgülü kişilerin söyledikleri özlü 

sözlere “ ......................... ” denir.
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Ziya Gökalp Platon (Eflatun)

Albert Einstein Aristotales

Etkinlik 5

Etkinlik 6
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 Çocuğun annesi, komşusunu ne için çağırmış? 

 Çocuğun kedisinin adı neymiş? 

 Yanık kokusu, nereden geliyormuş? 

 Yangının sebebi neymiş? 

UNUTKANLIK
Annem, komşumuz Esin Hanım’ı, kahve içmeye davet 

etmişti. Esin Hanım: “Bir kahve içeyim komşum ama fazla 
durmayayım, evdeki işleri yarıda bırakıp geldim.” diyerek 
annemle birlikte balkona geçti.

Onlar sohbet ederlerken ben de kedim Kafi ile oynu-
yordum. Bir süre sonra, burnuma yanık kokusu gelmeye 
başladı. Annemi çağırdım. O da kokuyu almıştı. Birlikte evi 
didik didik aradık ama hiçbir yerde yanan bir şey yoktu.

Annem, durumu Esin Hanım’a açıklar açıklamaz, onun 
etekleri tutuştu. Zavallı kadıncağız, aceleden ütünün fişini 

prizden çekmeyi unutmuştu. Binanın yangın 
tüpünü kullanarak ateşi söndürdüler. Büyük bir 

tehlike ucuz atlatılmıştı. 

Okuma Anlama
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Okuma Anlama

Metinde geçen deyimlerin altını çizelim ve aşağıdaki ku-
tulara yazalım. Anlamlarını öğrenerek yanlarına yazalım.

Aşağıdaki metinde ( ) içlerinde, uygun noktalama işa-
retlerini kullanalım.

Annem Esin Hanım (  ) ı kahve içmeye davet etti (  ) Esin 
Hanım (  )

(  ) Olur içelim ama fazla durmayayım (  ) dedi (  ) Annem 
sordu (  )

(  ) Olur tabi, kahveni nasıl içersin (  )

Esin Hanım sade kahve seviyormuş (  ) Birlikte sohbet eder(  ) 
lerken Esin Hanım telaşla yerinden fırladı (  ) 

(  ) Eyvah (  ) Ütünün fişini prizden çekmeyi unuttum, diyerek 
eve koştu (  )

:

:

:

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Metinde Konu ve Ana Düşünce

      Bir metinde anlatılan olay, durum, düşünce veya sorun o metnin 
konusudur. Bir metnin konusunu bulmak için şu soruları sorabiliriz:

        Bir metinde bize verilmek istenen mesaj, asıl düşünce o metnin ana 
düşüncesidir. Ana düşünceyi bulmak için şu soruyu sorabiliriz:

    Her varlığın adı olduğu gibi metinlerin de birer adı vardır. Buna, 
“metnin başlığı” diyoruz. Bir metne birden fazla başlık yazabiliriz. Ancak 
yazacağımız başlık, metnin içeriği i le uyumlu olmalıdır.

Metinde ne anlatılıyor?

Metinde anlatılanlar ne ile i lgilidir?

Metinde anlatılmak istenen nedir?

Konu:  
Ana düşünce:  

Konu:  
Ana düşünce:  

Aşağıdaki metinlerin konusunu ve ana düşüncesini nok-
talı yerlere yazalım.

   Aile içinde küçükler, büyüklerine saygı gösterir ve onları üzecek 
davranışlardan uzak durur. Büyükler onları sever ve onların toplu-
ma faydalı olmaları yolunda çaba gösterirler.

   Arkadaş, zor günümüzde sırtımızı dayayacağımız bir dayanaktır. 
Arkadaş, bizim elimizden tutarak bize yardım eden, duygularımızı 
anlayarak bize destek olan kişidir.

Etkinlik 1
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Metinde Konu ve Ana Düşünce

Aşağıdaki ifadelerden, doğru olanları işaretleyelim.

Her metnin bir ana düşün-
cesi vardır.

Metinde anlatılanlar o 
metnin konusudur.

Bir metnin konusunu bulmak için 
“Ne zaman?” sorusuna yanıt ararız.

Metinden çıkardığımız ders, o metnin 
ana düşüncesidir.

Aşağıdaki metinleri okuyalım. Konu ve ana düşüncesini 
altlarına yazalım.

Evde hayvan beslemenin sağlığa 
epey faydası vardır. Evcil hayvan 
ile büyüyen bebekler, alerji ve 
astım gibi hastalıklara yakalanmaz-
lar. Yaşlı insanlar, evde hayvan 
bulunduruyorsa daha mutlu olup 
hayata daha çok sarılırlar.

Kaynaklar bizim için önemli-
dir. Onları bilinçli kullanmadığı-
mız zaman, yok olmalarına 
neden olabiliriz. Evimizde kul-
landığımız elektrik, su gibi kay-
nakları kullanırken dikkatli 
olmalıyız.

Konu:

Ana düşünce:

Konu:

Ana düşünce:

Konu:

Ana düşünce:

Zihninizi süslemek mi istiyorsunuz? Düşüncelerinizi zenginleştir-
meye mi çalışıyorsunuz? O zaman bol bol kitap okuyun. Kitap 
okumak sizi kişisel açıdan zenginleştirecek bir eylemdir.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Metinde Konu ve Ana Düşünce

Aşağıdaki metinleri okuyalım. Konu ve ana düşüncelerini 
yazalım.

“Denebilir ki hiçbir şeye 
muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye 
ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak. 
Sosyal hastalıklarımızı araştırırsak 
asıl bundan başka, bundan önemli 
bir sorun keşfedemeyiz. O hâlde 
işimiz, bu sorunu gerçekçi bir 
şekilde tedavi etmektir. Milleti 
çalışkan yapmaktır.”

Vitamin ve mineral yönün-
den zengin olan besinleri tüket-
meliyiz. Dengeli beslenmeli, 
zararlı yiyeceklerden uzak dur-
malıyız. Böyle beslenirsek sağlıklı 
olabiliriz.

Bir toplumun kültür ölçütü, 
tiyatrosudur. İnsanlığı onunla 
ölçülür. Kişiye, insanlık duygusu 
orada aşılanır. Oturmayı, kalk-
mayı, dinlemeyi, inceliği, birbiri-
mizi sevmeyi orada öğreniriz.

Konu:

Ana düşünce:

Konu:

Ana düşünce:

Ağaçların adını bile bilme-
den ormanda gezip tozmak, bir 
insan için bağışlanmayacak bir 
eksiklik olsa gerek. Ormandaki 
bir ağacın gövdesine, gövdesini 
saran kabuğuna, dallarına ve 
yapraklarına bakarak cinsini 
hatta niteliklerini anlamak o 
kadar kolay ki!

Konu:

Ana düşünce:

Konu:

Ana düşünce:

Etkinlik 4



Metinde Konu ve Ana Düşünce

Metni okuyalım. Konusunu ve ana düşüncesini işaretleye-
lim.

Metni okuyalım. Konusunu ve ana düşüncesini yazalım.

    Ege, öğretmeninin ata sporlarını anlattığı günden beri, okçuluk 
sporuna ilgi duyuyordu. Bu spora böyle başladı. İki haftadır okçuluk 
kulübüne gidiyordu. Her gün yayı tut, çek, hedefe odaklan ve fırlat. 
Ancak defalarca denemesine rağmen başaramıyor, çok zorlanıyordu. 
Babası, onu üzgün gördüğünde başka sporları da deneyebileceğini 
söyledi. Ama o, denemekten vazgeçmedi. Neredeyse iki ay geçmişti. 
Artık atışları daha isabetliydi. Sonunda öğretmeni ona yarışmalara 
katılabileceğini söyledi. Başarmıştı.
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   Vatanını en çok seven, göre-
vini en iyi yapandır. Geleceğimiz 
olan çocuklarımızın çalışkan 
olması hem onların geleceği için 
hem de ülkemizin geleceği için 
çok önemlidir. Bu yüzden anne 
babalar ve öğretmenler, çalış-
kan çocuklar yetiştirmelidir.

Vatanını seven kişiler.
• Metnin konusu nedir?

Çalışmanın önemi.

Çalışmak hem kişinin 
hem de ülkesinin gele-
ceği için önemlidir.

• Metnin ana düşüncesi nedir?

Öğretmenlerin görevi 
çocukları çalıştırmaktır.

Konu: Ana düşünce:

Etkinlik 5

Etkinlik 6
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 Yavru filin sorunu neymiş? 

 Yavru fil, neden kimsenin onu sevmeyeceğini düşünüyormuş? 

 Bilge Baykuş, yavru filin sorunu için nasıl bir çözüm bulmuş?

YAVRU FİL ve BİLGE BAYKUŞ
Yavru filin, ormanın bir köşesine çekilmiş, içli içli ağla-

dığını gören  baykuş, ağır adımlarla filin yanına yaklaşmış: 
- Böyle gözden uzak köşelere çekilmiş neden ağlıyorsun? 

- Hep düşüncesizliklerim yüzünden. Öğretmenimin ve arkadaşları-
mın gözünden düştüm, dünya başıma yıkıldı, diyerek burnunu çekmiş 
küçük fil. Bilge Baykuş, olanları anlatırsa ona yardımcı olabileceğini 
söylemiş. 

- Hangi birini anlatsam ki! Okul yemekhanesindeki kahvaltımız 
sırasında, ağzımda yemek varken konuşmaya çalıştığım için yemekleri 
arkadaşlarımın yüzüne püskürttüğümü mü, derste izinsiz su içmeye 
gitmeye çalıştığım için öğretmenimi kızdırdığımı mı, yoksa koridorda 
koşarken tüm okulu salladığımı mı anlatayım? O kadar çok hata 
yaptım ki artık kimse beni sevmeyecek. 

Baykuş, düşünüp taşınmış ve bir çözüm bulduğunu söylemiş. Yavru 
fili kütüphaneye götürmüş. Bir kitap seçmiş. File demiş ki: 

- Kitaplar, her türlü sorunu çözmeye yardımcıdır. Bu 
kitabı okursan eminim ki tüm sorunların bitecek. 

Bilge Baykuş’un seçtiği kitabın kapağında “Görgü ve 
Nezaket Kuralları” yazıyormuş. 

Okuma Anlama
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Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bakarak yazalım.

“Yavru Fil ve Bilge Baykuş” metninin konusunu ve ana 
düşüncesini yazalım.

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırarak yazalım.

Fabl:

Cümle:

Hata:
Cümle:

Görgü:
Cümle:

Konu: Ana düşünce:

Okuma Anlama

Gözden düşmek Düşünüp taşınmak

İçli içli ağlamak Dünyası başına yıkılmak

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Şiirin Konusu ve Ana Duygu - Şiirde Kıta ve Dize

  Şiirde, üzerinde söz söylenen veya yazılan her şeye ”konu“ diyoruz. Bir şiiri 
okuduğumuz zaman şiirin bizde uyandırdığı duygu, o şiirin ana duygusudur.

“Bu şiir ne anlatıyor?” sorusu şiirin konusunu bulmaya yardım 
eder.

“Bu şiiri okuyunca hangi duyguları hissettik?” sorusu, şiirin ana 
duygusunu bulmaya yardım eder.

  Şiir, dizeler hâlinde yazılır. Dize, şiirin her bir satırıdır. Şiirin dört satır-
dan oluşan bölümü ise kıtadır.

          ORMAN

Ormanı bekçi değil,

Sevgi korur demişler.

Ormanın önemini,

Anlatmak istemişler.

Başlık
Dize

Kıta

Şiirin Konusu: Ormanların önemi

Şiirin Ana Duygusu: Orman

                                sevgisi

Aşağıdaki şiirlerin konusunu ve ana duygusunu yazalım. 
Şiirlere birer başlık bulalım.

Konu: Okumanın yararları

Okuma sevgisi
Okumak

Ana duygu: 
Başlık:

Konu: 

Ana duygu: 

Konu: 

Ana duygu: 

Gelinlik giymiş ağaçlar
Kışın başka bir tadı var.
Hava soğuk ama
Kardan adamın neşesi var.

Bizlere okumaktan
Daha yararlı ne var?
Bilgili olmak için
Okuyalım çocuklar.

Mevsimine göre giyin.
Hiç üşütme kendini.
Zamanında aşı ol,
Sık sık yıka elini. Başlık:

Başlık:

Etkinlik 1
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Noktalı yerleri, uygun kelimelerle tamamlayalım.

ana duygu konu amacışairleduygular

Şiirin bizde uyandırdığı duyguya ....................................... denir.

....................................... ise şiirde ne anlatıldığıdır.

Her şiirin bir yazılış....................................... vardır.

Şiirde daha çok ....................................... ve hayaller işlenir.

Şiirde işlenen konunun şiirin yazıldığı dönem ve ........................ ilişkisi vardır.

Aşağıdaki şiirleri okuyalım. Şiirlerin konusunu yazalım.

Ispanak demir yapar,
Havuçla beslenir gözlerim.
Eğer süt içmezsem,
Kısa kalır kemiklerim.

Uykum gitti nereye,
Yıkanmaya dereye,
Dön gel uyku ne olursun.
Vücuduma geriye.

Rüzgârlar ese ese,
Hayat verir herkese.
Civciv bile kapanmaz,
İlkbaharda kümese.

Yorulunca dinlendiğin,
Hastayken iyileştiğin,
Derdini anlattığın,
Sırdaşındır aile.

Konusu: Konusu:

Konusu: Konusu:

Yüzlerce faydası var,
Önemini bilmeli.
Yurdunu seven insan,
Ormanı da sevmeli.

Sözlerin ışıktır,
Örneksin bizlere,
Teşekkürler sizlere,
Sevgili öğretmenim.

Konusu: Konusu:

Şiirin Konusu ve Ana Duygu - Şiirde Kıta ve Dize

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıdaki şiiri okuyalım ve soruları cevaplayalım.

Aşağıda verilen şiirlerin ana duygusunu yazalım.

Şiirin Konusu ve Ana Duygu - Şiirde Kıta ve Dize

DEDEM

Gözlüklerini takar,
Gazete okur dedem.
Bastonuna dayanır,
Onunla yürür dedem.

Parka götürür beni,
Çok hızlı sallar dedem.
Kaydıraktan kaydırır,
Benimle oynar dedem.

Okul tatil olunca,
Hemen gelirim dedem.
Senden uzak kalınca,
Özlerim seni dedem.

Elif HAL

Şiirin konusu nedir? Şiirin ana duygusu nedir?

Şiir, kaç dizeden oluşmuştur? Şiir, kaç kıtadan oluşmuştur?

Şiirin başlığı nedir? Şiiri kim yazmıştır?

Aramızdan erken ayrıldın,
Fakat kalbimizdesin.
Cumhuriyeti kurdun.
Sen hiç ölmeyeceksin.

Ana duygu:

Dalgalan ey nazlı nazlı
Yıldızın ve ayın parıltısı,
Sen orada durdukça
Gurur verirsin yurdumuza.

Ana duygu:

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Aşağıdaki şiiri okuyalım. Noktalı yerleri tamamlayalım.

Şiirin Konusu ve Ana Duygu - Şiirde Kıta ve Dize
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Ne karanfil, ne de gül
Sen hepsinden güzelsin.
Hem annesin, hem baba.
Bir ışıksın yolumda.

Yepyeni dünyaları,
Keşfetmeme yardım et.
İyi bir insan olmayı,
Bana yine sen öğret.

Anlat bana ülkemi,
Dünü ve geleceği.
Başöğretmenimi anlat,
Gururuma gurur kat.

Ufkumdaki güneşim,
Biricik öğretmenim,
Öyle çok severim ki,
Göremezsem özlerim.

Tülin Aygül ÇINAR

Konusunu yazalım. Ana duygusunu yazalım.

Başlığını yazalım. Şairin adını yazalım.

2. dörtlüğün 4. dizesini yazalım. 4. dörtlüğün 2. dizesini yazalım.

...... dizeden oluşmuştur. ...... dörtlükten oluşmuştur.

Etkinlik 6
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CUMHURİYET 
Cumhuriyet kuruldu, 
Yirmi dokuz ekimde, 
Bağımsızlık armağan,
Atatürk’ten bizlere. 

Cumhuriyetle birlikte, 
Egemenlik artık bizde. 
Ankara’da sesimiz, 
Yankılanır mecliste.
 
Her yıl bu tarihte, 
Bayrağımız elimizde. 
Cumhuriyet Bayramı, 
Coşku verir hepimize. 

Funda MENEKŞE 

 Şiire göre, bağımsızlığı bize kim armağan etmiştir? 

 Şiire göre, halkın sesi nerede yankılanmaktadır? 

 Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanmaktadır? 

 Şiirde, cumhuriyetle kazandığımız hangi haktan bahsediliyor?

Okuma Anlama
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Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Aşağıdaki kelimeleri alfabetik olarak sıralayalım.

Cümleleri okuyalım, soruları cevaplayalım.

Şiir kaç dörtlükten oluşmuştur? Şiir kaç dizeden oluşmuştur?

Şiirin başlığı nedir? Şairin adı nedir?

Şiirin konusunu yazalım. Şiirin ana duygusunu yazalım.

Şiirin dördüncü dizesini yazalım. Şiirin onuncu dizesini yazalım.

Atatürk - Bağımsızlık - Bayrak Cumhuriyet - Coşku - Egemenlik

Ankara - Sesimiz - Armağan

Cumhuriyet yirmi dokuz ekimde
kuruldu.

Ne?

Ne zaman?

Bizim sesimiz Ankara’da yankı-
lanır.

Tarihte - Meclis - Kuruldu

Okuma Anlama

Atatürk bize bağımsızlığımızı ar-
mağan etti.

Her yıl bayrağımız elimizde bay-
ramı kutlarız.

Kim?

Neyi?

Nerede?

Ne?

Ne zaman?

Ne?

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Aşağıda verilen metinleri okuyalım. Noktalı yerleri dol-
duralım.

Metni Oluşturan Ögeler

    Bir olayı, durumu veya düşünceyi belli bir kurala göre oluşturduğumuz 
yazılara “metin” diyoruz. Metin, başlık ve paragraf ögelerinden oluşur.
    Başlık: Bir yazının, metnin adıdır.
    Paragraf: Düz yazılarda satır başlarıyla birbirlerinden ayrılan bölüm-
lerin her biridir.

                        PİKNİK
    Güneş her zamanki gibi pırıl pırıldı.
İçimi büyük bir sevinç kapladı.

    Piknik yaptığımız yerde papatya top-
larken bir anda elime diken battı. Canım
çok yandı ve ağlamaya başladım.

Paragraf

Başlık

“Piknik” başlıklı metin iki paragraftan oluşmuştur.

Paragraf

      KARGANIN AZMİ
  Susuzluktan yorgun düşen 
karga, bir su küpünün başına 
gelmiş. Gagasını içine daldırmış. 
Küpte çok az su varmış.
  Suyu içmek için uğraşmış. Bir 
türlü başaramamış.
  O sırada aklına bir fikir 
gelmiş. Gagasıyla yerden taş 
toplayıp küpün içine atmış. Su, 
yükselmeye başlamış ve karga 
suyu içebilmiş.

Metin ..... paragraftan oluşmuştur.

Metnin başlığı .............................. ’dir.

         TASARRUF
  Melek üçüncü sınıfa gidiyor-
du. Suyu ve elektriği hep 
boşuna harcardı.
  Bilgisayarı, televizyonu açık 
unutur, elektrik tasarrufunu 
hiç önemsemezdi. 
  Bir gün babası çok fazla 
gelen faturaları ödeyemedi. 
Evlerinde hem elektrikleri hem 
suları kesildi. Melek o zaman 
su ve elektriğin önemini anladı.
  Ailesinden özür diledi ve bir 
daha hiç israf yapmadı.

Metin ..... paragraftan oluşmuştur.

Metnin başlığı .......................... ’tur.

Etkinlik 1
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Metni Oluşturan Ögeler

Aşağıdaki metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

BİR BAŞARI HİKÂYESİ
   Her şey bir kasım gecesi başladı. Takvimler bin yedi yüz seksen 
dokuz yılını gösteriyordu. Thomas Edison, çalışma masasının başında 
oldukça dalgın görünüyordu. Bir sürü düşünce arasında ne yapacağına 
karar vermeye çalışıyordu. O gece kim bilir ampulün icadı için kaçıncı 
denemesini yapmış ve kim bilir kaçıncı kez başarısız olmuştu. Ama pes 
etmeye niyeti yoktu. Asistanlarına kalsa çoktan bu işten vazgeçmesi 
gerekirdi. 
   Öyle dalgın düşünceler içerisinde farkında olmadan gömleğinin düğ-
mesi ile oynamaya başladı. Zaten kopmak üzere olan düğme, bir anda 
yere düşüverdi. Kopan düğmenin yerinden bir iplik parçası sarkıyordu. 
Gözleri bu iplik parçasına takılı kalan Thomas Edison, birdenbire yerin-
den fırladı. Heyecanlanmıştı. Hiç zaman kaybetmeden laboratuvara 
koştu. Çalışma arkadaşlarına iplik parçasını göstererek bugüne kadar 
çalışmalarda buna benzer bir parça kullanıp kullanmadıklarını sordu. 
Hayır cevabını aldığında hemen çalışmalara koyuldu.
   İpliklerden, daha da ince kömürleştirilmiş parçalar yapmaya başladı-
lar. Asistanları bu işten de umutlu değildi ancak Thomas Edison’un 
istediği şeyleri yapıyorlardı. Kömürleştirilen iplik parçaları lambaların 
içlerine yerleştirildi. Başta bunu yapmak biraz zor oldu. Çünkü iplikler 
her defasında kopuyordu. Düzenek tamamlandı ve lambaya elektrik 
verildi ve sonuçta sarı ışığın yandığını hayretler içerisinde gördüler. 
Hepsi büyülenmiş gibiydi. Sonunda başarmışlardı. Ampul saatlerce yanık 
kalabilmişti. Artık ampul bulunmuş ve insanlık için dev bir adım atılmıştı.

Metin kaç paragraftan
oluşmuştur?

Metnin üçüncü paragrafı
hangi kelime ile biter?

Etkinlik 2
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Metni Oluşturan Ögeler

Aşağıdaki metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

  Sınıfça o sene gidecekleri gezi, Mehmet’i heyecanlandırıyordu. Öğret-
meni hep kahraman askerlerimizden, Çanakkale’den ve tabi Mustafa 
Kemal’den bahsederdi.  Şimdi oralara gitmek Mehmet için gurur kay-
nağıydı.
  Gezi günü yola çıktılar. Çanakkale’ye geldiklerinde şehitlerimizin anıt 
mezarlarını gezmek, onların savaştıkları cepheleri görmek, Seyit On-
başı’yı ve nice millî mücadele kahramanlarımızı tanımak, ziyaret etmek 
inanılmaz bir duyguydu.
  Gezi bitip eve döndükten sonra bile Mehmet günlerce ailesine 
geziden bahsetti. Hem Atamıza hem şehitlerimize olan minneti artarak 
devam etti. Ülkesi, bayrağı ve Atasıyla gurur duyuyordu.

MEHMET ve ÇANAKKALE

 Metnin başlığı nedir?

 Metin kaç paragraftan oluşmuştur?

 Metnin birinci paragrafı kaç cümleden oluşmuştur?

 Metnin ikinci paragrafının ilk cümlesini yazalım.

 Metnin son paragrafının son cümlesini yazalım.

 Seyit Onbaşı’dan kaçıncı paragrafta bahsedilmektedir?

Etkinlik 3



Metni Oluşturan Ögeler

Aşağıdaki metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.
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1. Metin kaç paragraftan oluşmuştur?

2. Yazar, kaçıncı paragrafta kendisinden bahsetmiş?

3. Ebru çalışmasının yapım aşamaları hangi paragraflarda anlatılmıştır?

4. Metnin üçüncü paragrafının son cümlesini yazalım.

EBRU ÇALIŞMASI
   Merhabalar benim adım Ece. İlkokul üçüncü sınıfa gidiyorum. En 
sevdiğim ders görsel sanatlar. Çünkü resim yapmaya bayılıyorum.
   Bugün derste ebru çalışması yaptık. Benim için harika bir dene-
yimdi. Öğretmenimiz büyük bir kabın içine özel bir su doldurdu. 
Fırça yardımıyla bu suyun üzerine rengarenk boyalar damlattık. 
Boya damlalarına ince bir çubukla şekiller verdik. Şekilleri oluşturur-
ken kendimi ünlü bir sanatçı gibi hissettim.
   Sonunda kâğıdımızı bu suyun üzerine yerleştirip dikkatlice çektik. 
Suyun üzerindeki bütün şekiller sihir yapılmış gibi kâğıda yapıştı. 
Ortaya harika resimler çıktı.
   Eve geldiğimde ebru çalışmamı anne ve babama gösterdim. İkisi 
de hayran hayran resmime baktı. Babam daha sonra resmimi çer-
çeveletip duvara astı. Bu yaşadığım en güzel deneyimdi.

Etkinlik 4
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-4

1. ve 2. soruyu metne göre 
cevaplayalım.

1. Yukarıdaki metnin konusu 
nedir?
A) Tereyağının oluşumu
B) Kurbağaların başından 
   geçenler
C) Kaybetmenin önemi

İki kurbağa, bir süt kovasına 
düşmüş. Tüm çabalara rağmen 
bir türlü kovanın dışına çıkama- 
mışlar. Bir süre sonra kurbağa- 
lardan biri vazgeçmiş. Çırpın- 
mayı bırakmış. Diğeri umudunu 
kaybetmemiş. Kurtulacağına 
inanıyormuş. Sürekli çırpınmış. 
Kurbağanın çırpınışları sayesinde 
süt, tereyağına dönüşmüş. Kur-
bağa da bu tereyağına basarak 
kovanın dışına sıçramış.

Kurbağalardan biri çabalamayı 
neden bırakmış?

A) Umudunu kaybetmemiş.

B) Kurtulacağını düşünmüş.

C) Başarabileceğine inanmamış.

Çantasında dosyasını bulama-
yınca eli ayağına dolaştı.
Yukarıdaki cümlede altı çizili 
deyim hangi anlama gelmek-
tedir?
A) Üzülmek        B) Kızmak

C) Telaşlanmak

2.

3

Esra’nın cümlesindeki deyimin 
anlamı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Sır saklayamamak   
B) Yalan söylemek
C) Sürekli eleştirmek

Arkadaşlarımın ağzında
bakla ıslanmıyor.

4.

Yukarıdaki açıklama hangi 
atasözüne aittir?
A) Üzümünü ye bağını sorma.
B) Üzüm üzüme baka baka   
   kararır.
C) Dost ile ye iç, alışveriş 
   yapma.

5.

Her gün beraber gezen
kimseler bir süre sonra
birbirlerine benzerler.
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6. Şiirin konusu nedir?

A) Desenli kilim

B) Ana dilimiz Türkçe

C) Sevgi ve arkadaşlık

7. Şiirin ana duygusu nedir?

A) Ülke sevgisi

B) Öğrenmenin heyecanı

C) Ana dilimize olan bağlılık

9. Aylak, işsiz, güçsüz, bir iş 
yapmak istemeyen kişi; zamanı-
nı boş ve anlamsız konuşma-
larla doldurur.
Yukarıda anlamı verilen atasö-
zü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikensiz gül olmaz.
B) Leyleğin ömrü laklakla 
   geçer.
C) Sakla zamanı gelir zamanı.

10.

A) Göz koymak
B) Cebi delik
C) İpe un sermek

11. I.  Üzüm üzüme baka baka 
   kararır.
II.  Dost kara günde belli olur.
III. Körle yatan şaşı kalkar.
Yukarıdaki atasözlerinden 
hangi ikisi anlamca birbirine 
yakındır?
A) I ve III           B) II ve III
      C) I ve II

8. Hangi cümlede deyim kullanıl-
mamıştır?
A) Adı geçince kulak kesildi.
B) Elmaları sepete doldurdu.
C) Tatlıyı görünce ağzı sulandı.

Türkçemiz
Türkçe benim öz dilim,
Bunu bilmez değilim.
Sevgi ile dokuduk,
Desen desen bir kilim.

Duymam hiç birkaç hece,
Uzar onsuz her gece.
Dilini sev arkadaş,
Ararsın terk edince.

6. ve 7. soruları yukarıdaki 
şiire göre cevaplayalım.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-4

Yandaki karika-
türde hangi 
deyimden bah-
sedilmiştir?
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Metnin başlığı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?
A) Tavukların Yaşamı
B) Ayşe’nin Tavukları
C) Ayşe Okulda

Yukarıda bir metnin ilk pa-
ragrafı verilmiştir. 15. ve 16. 
soruları buna göre cevapla-
yalım.

15.

Yukarıdaki dörtlüğün konusu 
ne olabilir?
A) Yurt        B) Ağaç
  C) Doğa

12.

Şiirin ana duygusu nedir?
A) Öğretmen sevgisi
B) Bayrak sevgisi
C) Anne sevgisi

13.

          ANNEM
Köprü olsan geçmem senden,
Çeşme olsan içmem senden,
Beni doğurdun, büyüttün,
Canların en büyüğüsün.

13. ve 14. soruları yukarıdaki
şiire göre cevaplayalım.

Şiir kaç dizeden oluşmuştur?
A) 1       B) 4       C) 5

14.

Metnin konusu aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) Ayşe’nin köydeki yaşamı.
B) Ayşe’nin ailesiyle geçirdiği 
   güzel bir gün.
C) Ayşe’nin arkadaşları ile 
    maceraları.

16.

  Ayşe, köyde yaşayan bir 
çocuktu. Kocaman bahçeleri, 
o bahçenin içinde de tavukları 
vardı. Her gün tavuklara 
yemlerini verir, onlarla konu-
şurdu. Onları arkadaşı gibi 
görür, çok severdi.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-4

Ben küçücük fidandım,
Büyüdüm güzelleştim.
Bütün insanlara,
Bol bol meyveler verdim.
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Metnin ana düşüncesi nedir?
A) Cumhuriyet, en iyi yöne-
    tim şeklidir.
B) Çınar ağacı çok faydalı bir 
    ağaçtır.
C) Türk yurdu, cumhuriyet 
    ile uzun yıllar yaşayacaktır.

17.

“Pireyi deve yapmak.” deyimi 
ile aynı anlama gelen deyim 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanya’yı Konya göstermek.
B) Kulağına küpe olmak
C) Göz kulak olmak

19.

Yukarıda anlamı verilen ata-
sözü hangisidir?
A) Damlaya damlaya göl 
    olur.
B) Yolcu yolunda gerek.
C) Can çıkar, huy çıkmaz.

20.

Atatürk bu özdeyişi hangi 
alana verdiği önem için söy-
lemiştir?
A) Eğitim          B) Sanat
      C) Sağlık

21. Milleti kurtaranlar yalnız
ve ancak öğretmenlerdir.
          M. K. Atatürk

Alışkanlıkları değiştirmek
çok zordur.

Metinde bahsedilen ağaç ile 
ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Uzun yıllar yaşarlar.
B) Kurak topraklarda yaşarlar.
C) Toprağı severler.

18.

17. ve 18. soruları yukarıdaki
metne göre cevaplayalım.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI-4

   Uzun süre yaşayan ağaç-
lar vardır. Çınar ağacı bun-
lardan biridir. Yüzlerce yıllık 
çınarlar vardır yurdumuzda. 
En çok Bursa’da. Toprağı 
severek, Güneş’i severek 
yaşarlar. Bizler de özgürlü-
ğü, bağımsızlığı severek Türk 
yurdunu örten, aydınlığa, 
esenliğe uzanan cumhuriyet 
ağacında yaşayacağız.
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 Metnin kahramanları kimlerdir? 

 Çocuğun dedesi, eskiden bayram kutlamalarını neyle yaparmış? 

 Tebrik kartları ne zaman postaya verilirmiş?

ZAMAN DEĞİŞİYOR
Ramazan Bayramı idi. Babamın telefonuna durmadan mesajlar 

geliyordu. Dedem, beni yanına çağırdı: “Bayram mesajları mı?” diye 
sordu. Başımı salladım. Anlatmaya başladı: 

- Bizim zamanımızda telefon mesajları yoktu. Biz bay-
ramlarda, yılbaşlarında tebrik kartları yollardık eşe, 
dosta. Süslü kartlar seçerdik. En güzel yazı-
mızla yazmaya çalışırdık. Bayramdan çok 
önce postaya verirdik. Bize de kartlar 
gelirdi. Kısa mektuplar gibi olurdu o 
kartlar. Mutlu ederdi bizi. Köprünün 
altından çok sular aktı evladım. Artık 
her şey çok hızlı. Yine de o yılları 
özlüyorum, dedi. Dedemin elinden 
öptüm: 

- Belki ileride ben de torunları-
ma, eskiden mesaj çekerdik, diye 
anlatacağım dedeciğim. Bir yerde 
okumuştum. “Değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.” diyordu 
dedim. Dedem gülümsedi. 

Okuma Anlama
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Aşağıdaki metinde ( ) içlerine, uygun noktalama işaret-
lerini koyalım.

Metinle ilgili verilen soruları cevaplayalım.

“Köprünün altından çok sular 
akmak” deyiminin anlamını 
araştırıp yazalım.

“Değişmeyen tek şey, değişi-
min kendisidir.” özdeyişinin 
anlamını yazalım.

Metin kaç paragraftan oluş-
muştur?

Metnin konusu nedir?

Aşağıda verilen eş sesli kelimelerin farklı anlamları ile 
birer cümle kuralım.

Okuma Anlama - Hikâye

  Dedem beni yanına çağırdı ve şöyle sordu ( )
  (  ) Bayram mesajları mı ( )
  Başımı salladım ( ) Anlatmaya başladı ( ) ( ) Bizim zamanımızda 
telefon mesajları yoktu ( ) Biz bayramlarda ( ) yılbaşlarında tebrik 
kartları yollardık eşe dosta ( ) süslü kartlar seçerdik ( ) ( )
  Dedemin elinden öptüm ve ona şöyle dedim ( )
  ( ) Belki ileride ben de torunlarıma, eskiden mesaj çekerdik ( ) diye 
anlatacağım dedeciğim ( )
  Dedem gülümsedi ( )

ben yaz

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 1
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Metin Türleri

Metin türlerini düz yazı ve şiir olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz.
Şiir dizeler hâlinde yazılır ve her dört dize, bir kıtayı oluşturur.
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların belli bir sıra içinde anlatıldığı 

metinler “hikâye edici” metinlerdir. Hikâye edici metinler düz yazı türü-
dür. Öykü, masal, roman, gezi, anı hikâye edici metinlere örnektir.

Bilgi vermek, haber veya tanıtım yapmak amacıyla yazılan metinler, 
bilgilendirici metinlerdir. Bu metinler de düz yazı türüdür.

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı; kahramanların,
yer ve zamanın belli olduğu kısa yazılara “ ............................... ” denir.

Duygu ve düşüncelerin belli ahenkle yazıldığı kafiyeli yazı türlerine
“ ............................... ”denir. 

Geçmişte yaşanan, başımızdan geçen ilginç olayların anlatıldığı düz
yazılara “ ............................... ” denir.

Tarih atılarak günü gününe yazılan yazılara “ ............................... ” denir.

1

2

34

1

2

3
4

Etkinlik 1 Noktalı yerlere gelecek kelimeleri numaralara göre dıştan
içeriye doğru salyangozun kabuğuna yazalım.
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Aşağıda ilk bölümleri verilen metinleri okuyalım. Metin 
türlerini altlarına yazalım.

Metin Türleri

  Nasrettin Hoca, bir yaz 
günü komşusunun bahçesine 
girer. Bahçeye girince birbirin-
den güzel meyve ağaçlarını 
görür. Dayanamayıp bir tane 
armut alır ve yer. O sırada 
komşusu çıkagelir. 

  Tavşan, bir gün ormanda 
gezerken tilkiye rastlamış. Tilki-
den çok korkan tavşan, arkası-
na bakmadan kaçmaya başla-
mış. Tilki bu duruma çok üzül-
müş. Çünkü tilki, arkadaş can-
lısı, iyi niyetli ve zararsızmış.

  Sevgili Günlük,
  Bugün okulda trafik kuralla-
rının hayatımızda ne kadar 
önemli olduğunu öğrendik. 
Öğretmenimiz, trafik işaretle-
rine ve yaya geçidine dikkat 
ederek hareket etmemiz ge-
rektiğini söyledi.

      ARKADAŞ
İyi günde, kötü günde
Yanımdadır her zaman.
Güldüğümde, ağladığımda.
Arkadaştır beni anlayan.

  Bir varmış, bir yokmuş. 
Günlerden bir gün köylünün 
biri, pazardan bir tavuk almış. 
Tavuğu kümese koymuş. Bir 
gün tavuğun yumurtasını 
almak için kümese gitmiş. Bir 
de ne görsün?

  Bale, vücudun bütün ağırlığı-
nın ayak parmak uçlarına ve-
rildiği bir danstır. Düzenli ve 
sıkı bir çalışma sürecini gerekti-
rir. Klasik müzik eşliğinde yapı-
lan bir dans gösterisidir.

Masal Fabl Şiir Günlük FıkraBilgilendirici metin

Etkinlik 2
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Metin Türleri

Metin türlerini açıklamaları ile eşleştirelim.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y
yazalım.

Seslerin uyumlu kullanımı ile ortaya 
çıkan, hece ve durak bakımından 
denk ve kendi başına bir bütün olan 
edebî anlatım şeklidir.

Belirli konularda bilgi vermek ama-
cıyla yazılan metinlerdir.

Bir olayın veya birbiriyle bağlantılı 
olayların anlatıldığı metinlerdir.

Hikâye edici
metin

Şiir

Bilgilendirici
metin

Bilgi vermek amacıyla yazılan yazılara “şiir” denir.

Yeri belli olmayan genellikle “Bir varmış, bir yokmuş.” şeklinde 
başlayan yazı türü, masaldır.

Masal, anı, fıkra gibi metinler hikâye edici metinlerdir.

Bilgilendirici metinler, dize ve kıtalardan oluşur.

Fıkralar, güldürücü ve düşündürücü yazılardır.

Yer, zaman, olay ve kahramanlardan oluşan yazı türüne “hikâye” 
denir.

Şiir, metin türlerinden biridir.

Etkinlik 3

Etkinlik 4



Metinleri okuyalım. Metnin türlerini altlarına yazalım.

Metin Türleri
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Balıkların da Kolları Yok
   “Balıkların da kolları yok ama yüzebiliyorlar.”
   Sümeyye Boyacı, doğuştan kolları olmayan bir kızdır. Daha çok 
küçük yaşlarda işte tam da bu düşünceyle yüzmeye başlamış ve 
Çiğdem öğretmeninin desteği ile bunu başarmıştır. Havuzda bir 
oyunla başlayan yüzme macerası onu çok güzel yerlere taşıdı. Sü-
meyye, şimdi on altı yaşında ve “2018 Avrupa Paralimpik Oyunları” 
şampiyonu.
   Sümeyye, daha büyük hedefler için yüzmeye devam ediyor.

Kunduz ve Kurbağa
   Zamanın birinde, ağaç dallarından baraj yapan bir kunduz varmış. 
Her seferinde barajı tam bitirecekken, bir yağmur yağıyor ve baraj 
yıkılıyormuş. Arkadaşı kurbağa sürekli, “Bırak artık, gel yuvanı toprağa 
yap.” diyormuş. Kunduz, ona aldırmıyor ümitle denemeye devam edi-
yormuş. Bir gün sel olmuş. Kunduz, kurbağanın yuvasına sığınmış. 
Sabah uyanınca, sel sularının getirdiği kütüklerin, barajı tamamladığını 
görmüşler. Kunduz, kurbağaya: “Gün doğmadan neler doğar” demiş.

Köpeğim
Yumuşacık tüyleri var,
Kuyruğunu sallar.
Bana çok sadıktır,
Köpeğim hav hav.

Hep benimle dolaşır,
Ayaklarıma dolanır.
Yanımdan hiç ayrılmaz,
Köpeğim hav hav.

Etkinlik 5
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Ne tenimin rengi ne de giyimim, 
Saçlarımın biçimi ya da gözlerim, 
Değiştirmez bu hiçbir şeyi, 
Çocuğum ben, sen gibiyim. 

Ben de severim parkları, 
İncelemeyi karıncaları. 
Biraz korksam da arılardan, 
Bir kelebeği kovalayabilirim.

Keşke toplasam, tüm oyuncakları, 
Gökleri şenlendiren uçurtmaları. 
Bulursam, rengârenk bir top, 
Peşinden koşmaya başlayabilirim.

Dünyanın diğer ucunda olabilirim, 
Bilmediğin bir dilde konuşabilirim. 
Bir araya gelmiş olsak eğer, 
Seninle ağaçlara tırmanabilirim.

BEN BİR ÇOCUĞUM 

 Şiire göre, çocuk neleri toplamak istiyor? 

 Çocuk diğer çocuklarla bir araya gelebilse ne yapmak istiyor?

Okuma Anlama

Ben bir çocuğum,
Bilmem düşmanlık etmeyi ve kini. 
Keşke benim olsa, tüm dünya, 
Büyüklere barışı öğretebilirim.

Funda MENEKŞE
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Aşağıda eksik olan kelimeleri şiire göre tamamlayalım.  
(  ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyalım.

Metinle ilgili verilen soruları cevaplayalım.

BEN BİR ÇOCUĞUM

Ne tenimin ....................... ne de giyimim ( )

Saçlarımın biçimi ya da .............................. ( )

Değiştirmez bu ..................... şeyi ( )

.................................. ben ( ) sen gibiyim ( )

Keşke ....................... ( ) tüm oyuncakları ( )

Gökleri şenlendiren .................................. ( )

Bulursam ( ) ................................ bir top ( )

Peşinden ............................ başlayabilirim ( )

Metnin türü nedir? Şiirin konusu nedir?

Okuma Anlama

Şiir kaç dizeden oluşmuştur? Şiir kaç kıtadan oluşmuştur?

Şiirin başlığı nedir? Şiirin ana duygusu nedir?

Şiirin onuncu dizesini yazalım. Şiirin son dizesini yazalım.

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Hikâye Unsurları

  Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan yazılara “hikâye” diyo-
ruz. Hikâye, dört unsurdan meydana gelir. Olay, olayın yaşandığı zaman, 
olayın geçtiği yer ve olayın kahramanları hikâye unsurlarıdır.
  Bir hikâyenin unsurlarını bulmak için şu soruları sorarız:

     Hikâyede anlatılan nedir?           OLAY

     Olay kimler arasında geçmektedir?           KAHRAMANLAR

     Olay nerede yaşanıyor?           YER

     Olay ne zaman yaşanıyor?           ZAMAN

Başlık:

Kahramanlar: Yer:

Zaman: Olay:

 Göl kenarında yaşayan ve suyu hiç sevmeyen bir kedi varmış. 
Bu kedi, bahar mevsiminde minik kediler dünyaya getirmiş.
 Kedi yavruları, annelerinden farklı olarak gölde oynamayı ve 
suya girmeyi çok severlermiş. Anne kedi de yavrularıyla birlikte 
göle girer ve onlarla suda oynarmış.
 Bir gün bunu gören başka bir kedi, hayretler içinde kalarak 
sormuş:
 - Sen sudan nefret edersin. Ama görüyorum ki artık sudan hiç 
çıkmıyorsun. Nedir bunun sebebi? 
 Anne kedi şöyle cevap vermiş:
 - Hâlâ suyu sevmiyorum. Ama yavrularımı çok seviyorum.

Aşağıdaki metni okuyarak hikâye haritasını çıkaralım. 
Hikâyeye uygun bir başlık yazalım.

Etkinlik 1
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Hikâye Unsurları

Hikâyeyi okuyalım. Hikâye unsurlarını yazalım.

YAZ TATİLİ
Teyzemler Çeşme’de oturuyorlar. Oraya Adana’dan taşındılar. 

Eniştem aldığı ani bir kararla Çeşme’ye yerleşti. Ani kararla yer-
leştiler ama çok mutlular.

Geçen yaz tatilinde teyzemlere gittik. Evleri, bir site içerisinde 
ve çok geniş. Bahçelerinde yüzme havuzu var. Kuzenimle birlikte 
bazen havuza bazen de denize gidiyorduk. Yirmi gün çok eğlendik. 
Artık dönüş vakti geldi. Son gün teyzem 
anneme: “Mert biraz daha kalsın. Bir hafta 
sonra ben Adana’ya geleceğim. O zaman 
getiririm.” dedi. Annem de izin verdi.

Bir hafta daha çok güzel günler 
geçirdik. Umarım diğer tatillerde de 
teyzemlere gideriz.

Hikâyenin adı: Yer:

Zaman: Kahramanlar:

Olay:

Etkinlik 2
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Hikâye Unsurları

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Kutularda yazan hangi hikâye unsurudur? Örnekteki 
gibi eşleştirelim.

Okuduğumuz hikâyelerde yalnızca bir kahraman vardır.

Hikâye unsurlarını bulmak için sorular sorarız.

Hikâyenin zamanını bulmak için “Ne zaman?” sorusunu sorarız.

Bir hikâyede yaşanan olaylar her zaman bir çocuğun başından 
geçer.

Hikâyenin ana kahramanı dışında başka kahramanlar da olabilir.

“Yer” hikâye unsurlarından biri değildir.

“Olay” hikâyede kahramanın başından geçenlerdir.

Yer1 Zaman2 Kahraman3 Olay4

Keloğlan Yaz mevsimi Okul bahçesi

Bir pazar günü Defne Oya’nın verdiği sözü
yerine getirmemesi

Zeynep’in okulda
ilk günü Dedemin köyü

Geçtiğimiz kış
mevsimi

Hastane odası Sirkte eğlence Kırmızı Başlıklı Kız

Cemre’nin odası Palyaço Akşam üzeri

3

Etkinlik 3

Etkinlik 4



Hikâye Unsurları

Hikâyeyi okuyalım. Hikâye unsurlarını yazalım.
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ISLANAN KELEBEK
   Küçük serçe yuvasından uçup komşu ağacın dalına kondu. 
Orada arkadaşı baykuşun yuvası vardı. Bu sabah planları karşı 
tepedeki ormana gitmekti. Tepede büyük bir şelale olduğunu 
duymuşlardı.
   Ormana doğru uçtular. Biraz ilerlediklerinde yüzlerine su 
tanecikleri çarpmaya başladı. Şelaleye yaklaşmışlardı. Bir kelebe-
ğin şelaleden su içmekte olduğunu gördüler. O sırada bir su 
damlası kelebeğin kanadına düştü. Kanadını kaldırmaya çalıştı ama 
başaramadı.
   Serçe ve baykuş hemen yardımına koştular. Kelebek onları 
görünce tekrar uçmaya çalıştı ancak kanadı bir türlü hareket 
etmiyordu. “Bizden korkmana gerek yok. Sana yardım etmeye 
geldik.” diyen baykuş bir dal parçası buldu. Dala ayaklarıyla tu-
tunan kelebeği havaya doğru kaldırdılar. Böylece su damlası da 
düştü. Kelebek korkmuş olsa da kurtulduğu için mutluydu. Serçe 
ve baykuşa teşekkür edip uçup gitti.

Hikâyenin adı: Yer:

Zaman: Kahramanlar:

Olay:

Etkinlik 5
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Okuma Anlama

ARDA’NIN SORUNU
Arda, bir pazar akşamı başını ellerinin arasına almış, 

arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Onun bu hâlini gören 
ablası Aysu, kardeşine neden bu kadar düşünceli olduğunu 

sordu. 
- Mert, kimyager olacakmış. 
Aysu anlayamamıştı. Arda’nın yanına yavaşça oturdu: 
- Mert deneyler yapmayı çok sever. Ne güzel bir seçim yapmış. 

Peki, sen neden üzüldün buna, diye sordu. 
Arda: 
- Bugün öğretmenimiz, ileride ne olmak istediğimizi sordu, Tüm 

arkadaşlarım kendilerine bir meslek seçmişler ama ben cevap vereme-
dim. Çünkü ben daha ne olmak istediğimi bilmiyorum bile, dedi. 

Aysu, Arda’nın başını okşadı. Ona: 
- Sen, hayvanları çok seviyorsun. Sokaktaki kedi ve köpekleri besli-

yorsun. Kuşlar için yuvalar yapıyorsun. Hiç veterinerlik hakkında 
araştırma yaptın mı? Belki senin için güzel bir seçim olabi-
lir. İnsanlar mesleklerini seçerken ilgi ve yeteneklerini 
düşünmeliler canım. Bence önce seni mutlu eden 
şeyleri listeleyebilirsin, dedi. 

Arda, hemen liste yapmaya koyuldu. 

 “Arpacı kumrusu gibi düşünmek” deyiminin anlamını yazalım. 

 Arda’nın sorunu neydi? 

 Aysu, meslek seçiminde neye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi? 
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Okuma Anlama

Aşağıdaki hikâye unsurlarını “Arda’nın Sorunu” metnine 
göre yazalım.

Aşağıdaki cümlelere ait sorulara kısa cevaplar yazalım. 

Mert deneyler yapmayı çok sever.

Kim? ...................................................

Ne? ...................................................

Bugün öğretmenimiz bize sordu.

Kim? ................................................

Ne zaman? ...................................

Arda’nın yanına yavaşça oturdu.

Kimin? ...............................................

Nasıl? ...............................................

Kuşlar için yuva yapıyorsun.

Ne için? ..........................................

Ne? ..................................................

Arda liste yapmaya koyuldu.

Kim? ...................................................

Ne? ....................................................

Sokakta kedileri besliyorum.

Nerede? ............................................

Neyi? .................................................

YerKahramanlar

Zaman Olay

Arda’nın Sorunu

Etkinlik 1

Etkinlik 2



Aşağıda verilen cümleleri oluş sırasına göre numara-
landıralım.

Ömer önce domatesleri yıkadı.

Sonunda afiyetle yedi.

Sonra domatesleri doğradı.

Daha sonra yağ ve tuz döktü.

Okula gittim.

Elimi, yüzümü yıkadım.

Sabah uyandım.

Hazırlandım.

Yarışmaya katıldım.

Şiiri ezberledim.

Şiirimi seçtim.

Yarışmada 2. oldum.

Sabah erkenden uyandım.

Ona kahvaltı hazırladım.

Annemin doğum günüydü.

Annem bana teşekkür etti.
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Olayların Oluş Sırası

Olayları veya durumları daha iyi ve doğru anlatabilmek için gerçek-
leşme sırasına göre anlatmalı veya yazmalıyız.

Bunun için:
      İlk önce,
      Önce,
      Sonra,
      Daha sonra,
      En sonunda gibi ifadeler kullanabiliriz.

1

4

2

3

İlk önce makarnayı tencereye koyuyoruz. Sonra içine su 
koyup ocağa alıyoruz ve haşlanmasını bekliyoruz. Daha sonra 
haşlanan makarnayı süzüp içine domates sosunu ilave ediyo-
ruz. En sonunda hazır olan makarnayı tabağa koyup afiyetle 
yiyoruz.

Etkinlik 1



www.ogretmenevde.com.tr164 TÜRKÇE3.SINIF

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Görselleri, olayların oluş sırasına göre numaralandıra-
lım. Bu sıraya dikkat ederek kısa bir hikâye yazalım.

Olayların Oluş Sırası

..................... balonlarımı seçtim. Hepsi rengarenk ve çok güzeldi. 

..................... balonlarımı ablamla beraber şişirdik. .................................. 

“Hoş Geldiniz” yazısını annemle birlikte duvara astık. Doğum günü 

kutlaması için arkadaşlarım gelmeye başladı. ........................ pastam 

geldi ve parti başladı.

önce        sonra       sonunda       daha sonra

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Olayların Oluş Sırası

Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.

Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.

Olayları oluş sırasına göre sıralayıp şifreyi çözelim.

Odamın ışığını açtım.

Pijamalarımı giydim.

Odama girdim.

Yatağıma yattım.

İnternet kullanıldı.

Dumanla haberleşildi.

Telgraf kullanıldı.

Ben de memnun oldum.

Merhaba ben Can.

Ben de Mert.

Memnun oldum.Telefon icat edildi.

Ayşe ile Selin, çok güzel hayal kurardı. Bu yüzden ödev onları 
çok mutlu etti.

Hayallerini önce birbirleriyle paylaştılar.

O günün ödevi, öğrencilerin kurdukları hayalleri yazmalarıydı.

Öğretmen yaptıkları ödevi çok beğendi

Ayşe ile Selin, kurdukları hayalleri, sınıfta okudular.

Tüm sınıf onları ayakta alkışladı.

Paylaştıkları hayalleri defterlerine yazdılar.

Derede bir kemik görmüş.

Kemiği almak için suya ağzını sokmuş.

Bir köpek dere kenarından geçiyormuş.

Bir de bakmış kendini suda bulmuş.

L

A

O

Y

2

3

1

4

Etkinlik 4

Etkinlik 5

Etkinlik 6



Aşağıdaki olaylar oluş sırasına göre yazılmıştır. Buna 
göre noktalı yerlere uygun cümleler yazalım.

Olayların Oluş Sırası
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1. Öğretmenimiz bir resim yapmamızı istedi.

2. Çantamdan gerekli malzemeleri çıkardım.

3. ......................................................................................................................

4. Yaptığım resim panoya asıldı.

1. Kitap almak için bir kitapçıya girdim.

2. ......................................................................................................................

3. Görevli aradığım kitabı getirdi.

4. Parasını ödeyip eve doğru yürümeye başladım.

1. ......................................................................................................................

2. Öfkelendiği ses tonundan bile belliydi.

3. Oturttum ve neler olduğunu sordum.

4. Anlatmaya devam ettikçe öfkesi azaldı.

1. Ankara’ya dedemi görmeye gidecektik.

2. Önce havaalanında biletlerimizi onaylattık.

3. Daha sonra bizi sırayla uçağa aldılar.

4. ......................................................................................................................

Etkinlik 7
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Okuma Anlama

 Çocuk, dedesine neden sık gidemiyormuş? 

 Evden çıktıklarında, bindikleri ilk ulaşım aracı neymiş? 

 Çocuk ve ailesi, evlerinden dedesinin evine gidebilmek için hangi
ulaşım araçlarını kullanıyorlarmış?

ZORLU YOLCULUK
Dedemlere gitmek için hazırlandım. Keşke dedemlere daha sık gide-

bilsek. Ne yazık ki evleri bizim evden çok uzakta olduğu için ayda bir 
kez gidebiliyoruz.   

Şimdi ben, onlara ulaşabilmek için neler yapıyoruz anlatacağım, 
hazır mısınız? 

Yolculuğa kara yolu ile başlıyoruz. 
Bizim evden çıkınca önce otobüse biniyoruz. 
Otobüs bizi iskeleye götürüyor. Oradan 
vapura binip şehrin karşı yakasına geçiyo-
ruz. Bu kısmı seviyorum çünkü deniz kena-
rındaki evleri görmek çok hoşuma 

gidiyor. Vapurdan inince metroya kadar yürüyoruz. Metro ile 
yarım saatlik bir yolculuk sonrasında indiğimiz durağın karşı 
caddesinden taksiye binmemiz gerekiyor. Taksi ile yirmi dakikalık 
yolculuk daha yapınca dedemlere ulaşıyoruz. Bu kadar yolcu-
luktan sonra genellikle yorgunluktan uyuyakalıyorum.

Siz benim yerimde olsanız yorulmaz mıydınız?
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Okuma Anlama

Aşağıdaki olayları metne göre numaralandırarak sırala-
yalım.

Aşağıdaki ulaşım araçlarının adını altlarına heceleyerek 
yazalım.

Metinde geçen eş sesli kelimelerin farklı anlamları ile 
cümleler kuralım.

ay

bin

kara

Otobüs bizi iskeleye kadar 
götürdü.

Oradan vapurla karşıya 
geçtik.

Taksi ile yirmi dakika gittik.

Evden çıkınca otobüse 
bindik.

Metro ile yarım saat yolcu-
luk yaptık.

Sonunda dedemlere ulaştık.

Dedemlere gitmek için hazır-
landım.

Vapurdan inince metroya 
yürüdük.

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 1



www.ogretmenevde.com.tr 169TÜRKÇE 3.SINIF

Dijital Metinler

Dijital metinlerde kullandığımız emojilerin anlamlarını 
yazalım.

  Teknoloji, hayatımızın bir parçası hâline gelmiştir. Teknolojik gelişme-
lerle birlikte yeni bir yazı türü de ortaya çıkmıştır. Teknolojik ortamda 
yapılan bu yazılara “dijital metinler” diyoruz.
  Elektronik posta (e-posta), kısa mesaj gibi yazılar dijital metinlere 
örnektir. Dijital metinlerde anlatmak istediklerimizi genellikle kısa cüm-
leler hâlinde anlatır, duygularımızı farklı şekil ve sembollerle (emoji) 
ifade ederiz.

Elektronik posta Mesajlaşma uygulaması

Merhaba Yonca,

Nasılsın?

Merhaba Edanur,

Serap Tokdemir

Serap Tokdemir - serab@ogretmenevde.com

Etkinlik 1



www.ogretmenevde.com.tr170 TÜRKÇE3.SINIF

Dijital Metinler

Aşağıdaki dijital metinler ile yazılış amaçlarını eşleştirelim.

Aşağıdaki elektronik posta (e-posta) örneğini inceleye-
lim. Soruları cevaplayalım.

Geleceğimize yön 
veren öğretmenleri-
mize saygılarımızla...
ÖĞRETMENLER 
GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN...

ÖNEMLİ!
15-16 Haziran 2019 
tarihlerinde gala 
gösterimi yapılacak-
tır. Size belirtilen 
saatten en az bir 
saat önce burada 
olmanızı tekrar 
hatırlatırız.

Kültür Bakanlığı 
onaylı “Çaka Bey” 
adlı tiyatro gösterisi 
1 Haziran Cumartesi 
saat 20.30’da Boyoz 
Akademi Sanat 
Merkezinde Göste-
rimde
Biletler gişede
Öğr:10TL Tam:15TL

BilgilendirmeHatırlatma Kutlama

E-posta, kim tarafından 
yazılmıştır?

E-postanın yazılma 
amacı nedir?

E-posta kime yazılmıştır?

E-posta, hangi tarihte 
yazılmıştır?

berill

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Karşı Dikkatli Olun

Halk Emeklilik <musteri@iletişim.com.tr>
04.03.2021 Perşembe 18.02

Değerli Müşterimiz Beril Toksöz
Son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı sizi uyarmak 
istiyoruz. Sizi arayıp kişisel bilgilerinizi isteyen kişilerle bu bilgileri 
kesinlikle paylaşmamanızı önemle rica ederiz.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Dijital Metinler

Cep telefonlarının içine belirtilen konularla ilgili istediği-
miz kişilere kısa mesajlar yazalım.

Dijital metinler internet ortamında paylaştığımız yazılar-
dır. İnternet kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden doğru 
olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Kime :................. Kime :................. Kime :.................

Yeni yıl mesajı İzin isteme mesajı Doğum günü mesajı

İnternette kötü niyetli insanlar da olabilir.

İnternet ortamında tanımadığımız kişilerden gelen canlı sohbet 
tekliflerini kabul etmemeliyiz.

Sosyal medya sitelerinde hakaret mesajları ile karşılaşınca biz de 
onlara cevap vermeliyiz.

İnterneti yalnızca arkadaşlarımızla oyun oynamak için kullanmalıyız.

İnternetin birçok yararı olabileceği gibi zararlarının da olabileceğini 
unutmamalıyız.

İnterneti ve sosyal medyayı amacına uygun olarak kullanmalıyız.

Etkinlik 4

Etkinlik 5



Dijital Metinler

Dijital metinleri inceleyelim. Sorulara ait doğru cevabı 
işaretleyelim.
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Murat
Şuan Aktif

Merhaba Suna. 
Yarınki törende hangi 
şiiri okuyacaktın?

Merhaba Murat. 
“Çocukça” şiirini 
okuyacağım.

Mesaj, kim tarafında yazıl-
mıştır?

Murat Suna Şirin

E-posta kime yazılmıştır?

Kurs yetkilisine
Onur Mete’ye

Murat’ın kullandığı emojinin 
anlamı nedir?

Alkışlayan emoji

E-postanın konusu nedir?

Sayın Onur Mete

Öpen emoji Kurs hakkında bilgilendirme

Düşünen emoji kursyetkili@hotmail.com

Mesaj kime yazılmıştır?

Murat Suna Şirin

E-posta ne zaman yazılmıştır?

12.04.2021 13.04.2021

kursyetk�l�@hotma�l.com

Konu: Kurs hakkında b�lg�lend�rme

12.04.2021 (Pazartes�)

Sayın Onur Mete,
Katılmış olduğunuz kurs, bu ayın 28’�nde sona erecekt�r.
B�lg�n�ze.

Etkinlik 6
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Mektup, Günlük ve Davetiye Yazımı

   Sevdiğimiz kişilerle, uzaktaki akraba veya arkadaş-
larımızla haberleşmek amacıyla yazdığımız yazılara 
“mektup” diyoruz. Mektuba bir hitap sözü ile başlarız. 
Sağ üst köşeye tarih yazarız. Sağ alt köşeye adımızı 
ve soyadımızı, sol alt köşeye ise adresimizi yazarız.

  Gündelik hayatımızda gerçekleşen olayları daha 
sonra hatırlamak için günü gününe yazdığımız yazıla-
ra “günlük” diyoruz. Günlük yazarken mutlaka tarih 
belirtmeliyiz. 

   Davetiye ise özel günlerimizi yakınlarımıza duyur-
mak, onları bu günlere çağırmak amacıyla yazdığımız 
yazılardır.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış 
olanların başına Y yazalım.

Mektup, mürekkepli ya da tükenmez kalem ile yazılmalıdır.

Mektup, sevdiklerimizi özel günlerimize çağırmak için yazdığımız 
yazılardır.

Davetiye yazarken noktalama işaretlerine uymamıza gerek yoktur.

Mektup yazarken sayfanın sağ üst köşesine tarih atarız.

Davetiyelere gün, saat ve yer mutlaka yazılmalıdır.

Mektubumuzu bitirdikten sonra sol alt köşeye adımızı soyadımız 
yazar ve imzamızı atarız.

Mektuba mektubu yazdığımız kişiye hitap ederek başlamalıyız.

Bizim için önemli olan olayları unutmamak için yazdığımız yazılara 
“davetiye” diyoruz.

Günlük, olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.

KARŞIYAKA/İZMİR

21 HAZİRAN
- SAAT 3’TE -

DURU

doğum güNÜME
BEKLİYORUM
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Mektup, Günlük ve Davetiye Yazımı

Mektup yazma kurallarına dikkat ederek istediğimiz bir 
kişiye mektup yazalım.

Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak mektup yazma 
kurallarını tamamlayalım.

Mektuba ............................ sözleriyle başlarız.

Mektubun ............................ bölümünde mektubu yazma amacımızı 
belirtiriz.

Mektubun ............................ köşesine mektubu yazdığımız günün 

tarihini yazarız.

Adımızı ve soyadımızı ............................ köşeye yazarız.

Mektubu yazarken ............................ kurallarına ve noktalama işa-

retlerine dikkat etmeliyiz.

Mektup zarfının sol üst köşesine ............................ ve soyadımızı, sağ 

alt köşesine alıcının adını soyadını ve adresini yazarız.
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Mektup, Günlük ve Davetiye Yazımı

Aşağıdaki davetiye örneğine göre soruları cevaplayalım.

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayarak günlük 
ile ilgili bilgileri tamamlayalım.

    ile gösterilen yere
ne yazılmalıdır?

    ile gösterilen yere ne yazıl-
malıdır?

    ile gösterilen yere ne yazıl-
malıdır?

Etkinlik hangi sınıfa aittir?

: 5 Haziran 2021
: 15.00
: Karşıyaka Kültür Merkezi

Günlükler, birinci kişi ağzından yazılmış ............................ ve özlü 
yazılardır.

Olayı yaşayan ............................ tarafından yazılır.

Günlük yazılarında ............................ atılır.

Yaşanan olaylar ve gerçekler ............................................ yazılır.

Konularda ....................................... yoktur.

Günlüklerde genellikle ............................ cümleler yer alır.

sınırlama tarih

samimi kısa kişi

değiştirilmeden

   Okulumuz 3-A 
sınıfının yıl sonu etkin-
liğinde sizleri de ara-
mızda görmekten mut-
luluk duyarız.



Mektup, Günlük ve Davetiye Yazımı

Aşağıdaki davetiye örneğini inceleyelim. Soruları cevap-
layalım.

Davetiye yazma kurallarına dikkat ederek bir davetiye 
yazalım.
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Değerli Veliler

1-C sınıfının hazırlamış olduğu
“Okuma Bayramı Gecesi”ne
sizleri de bekliyoruz.

Tarih: 13.05.2021
Saat: 19.30

Oya Doğan
Sınıf Öğretmeni

Davetiye kim tarafından hazırlanmıştır? ....................................................
Gösteriye kimler davet edilmiştir? ....................................................
Davetiye hangi amaçla hazırlanmıştır? ....................................................
Gösteriyi kimler hazırlamıştır? ....................................................
Davetiyede eksik olan bilgi nedir? ....................................................

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5

3. 1
2

1 2

Noktalı yerlere yazılması ge-
reken ifadeler hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

.................. ağaca çıktım.

.................. erik topladım.

A) Önce  İlk
B) Sonra Önce
C) Önce  Sonra

4.

Ormanda Aslan Kral
ve oğlu, ormanın nasıl
kurtarılacağını konuşu-
yorlar.

A)

B)

C)

Aslan Kral ve oğlu,
ormanı kurtarmak için
konuşuyorlar.

Aslan Kral ile oğlu,
yaz sıcağında, orman-
daki yangının nasıl
söndürüleceğini konu-
şuyorlar.

Aşağıdaki öğrencilerden hangi-
sinin cümlesinde bir hikâyedeki 
yer ve zaman bilgisi vardır?

           SÖZ VERDİM 

Ben, öğretmenime söz verdim, 
Yılmadan okuyacağım. 
Ne olursam olayım, 
Önce çalışkan olacağım. 

Ben öğretmenime söz verdim, 
Doktor, avukat ya da mühendis, 
Ne iş yaparsam yapayım, 
Ülkeme faydalı olacağım. 

Ben kendime bir söz verdim. 
Nasihatlerini asla unutmadan, 
Ayrılmadan Başöğretmen yolundan, 
Öğretmenimi gururlandıracağım. 

Funda MENEKŞE

1. Şiirin ana duygusu nedir?
A) Söz vermenin önemi
B) Öğretmen sevgisi
C) Meslek seçimi

2. Şiirde Başöğretmen olarak 
belirtilen kişi kimdir?
A) Çocuğun öğretmeni
B) Şiiri yazan kişi
C) Mustafa Kemal Atatürk

1. ve 2. soruları şiire göre 
cevaplayalım.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5
5. Bir kişinin yaşamındaki izle-

nimleri, bu izlenimlerin ya-
rattığı duygu ve düşünceleri,
tarih belirterek, günü günü-
ne anlattığı yazılardır.

Yukarıda tanımı yapılan yazı 
türü hangisidir?
A) Anı     B) Günlük
        C) Mektup

Hikâyenin kahramanı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A)        B)  

         C)

6.

6, 7, 8 ve 9. soruları yukarıdaki 
hikâyeye göre cevaplayalım.

   Bir pazar sabahı sevimli arı 
Çizgili, kovanından dışarı çıktı. 
Kısa bir uçuşun ardından çiçek 
bahçesine ulaştı. Rengarenk 
çiçeklerden lezzetli ballar 
topladı. Kovanına dönerek 
topladığı balları kraliçe arıya 
verdi.

Hikâyeye en uygun başlık aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sevimli Arı

B) Kovanda Bir Gün

C) Çiçeklerin Güzelliği

8.

Sevimli arı lezzetli balları 
nereden toplamış?

A) Çizgili kovanından

B) Çiçek bahçesinden

C) Rengarenk kraliçeden

9.

Noktalı yerleri hikâyeye göre 
tamamlarsak hangisi doğru 
olur?

7.
Yer: .......................

Zaman: ................

1

2

1 2

A) Kovan Cumartesi sabahı

B) Çiçek bahçesi Pazar akşamı

C) Çiçek bahçesi Pazar sabahı
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5

10. ve 11. soruları metne göre 
cevaplayalım.

   Ormanda çok cesur bir 
aslan yaşarmış. Hiçbir şeyden 
korkmaz, kendine çok güvenir-
miş. Bu yüzden de çevredeki 
hayvanlara biraz kötü davra-
nırmış.
  Bir gece ormanda gezintiye 
çıkmış. Yuvasından biraz uzak-
laştığında çok yüksek bir kük-
reme sesi duymuş. Bu bir 
gergedanmış. Bir anda paniğe 
kapılmış. Kalbinin çok hızlı 
attığını hissetmiş. Koşarak 
yuvasına gelmiş.
  Bir daha çevresindeki-
lere kötü davran-
mamaya karar
vermiş.

CESUR ASLAN

Yukarıdaki metnin türü nedir?
A) Şiir       B) Masal
         C) Günlük

10.Metnin ana düşüncesi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Kötülükten korunmak için 

hiç dışarı çıkmamalıyız.
B) Başkalarına kötü davrandı-

ğımızda bizim de başımıza 
kötü şeyler gelebilir.

C) Kalbimiz hızlı atarsa koş-
mamalıyız.

11. Aslan, ne zaman korkmuş?

A) Gece gezintiye çıktığında.

B) Yuvasında uyurken.

C) Tilkiyi görünce.

12.

13.

Yukarıdaki metnin türü nedir?

A) Hikâye edici metin

B) Bilgilendirici metin

C) Şiir

Trafikte pek çok işaret ve 
levha ile karşılaşırız. Bu 
işaret ve levhalar şekillerine 
göre anlam kazanır. Üçgen 
şeklindeki işaretler uyarıları, 
daire şeklinde olanlar ya-
sakları, kare ve dikdörtgen-
ler ise bilgileri gösterir.

Bugün benim bayramım,
Okuluma kavuştum.
Ayrılık sona erdi,
Çiçeklere karıştım.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5

23 Nisan 1920’de 
TBMM’yi açtı.
Atatürk 1881 yılında Se-
lanik’te doğdu.
29 Ekim 1923’te cumhuri-
yeti ilan etti.

14.

15.

Hikâye unsurlarını örnekleri ile 
eşleştirdiğimizde oklar nasıl 
görünür?
A)        B)         C)

16.

17.

A) Alkış!     B) Katılmıyorum!
         C) Aferin!

18.

Mektup göndermeyi çok 
daha kolay hâle getiren bir 
sistemdir.
Klasik mektupların dijital 
hâlidir.

Yukarıda anlatılan yazı türü 
nedir?
A) Kısa mesaj        B) Emoji
          C) E-posta

Yer
Zaman
Kahraman

Bir yaz günü
Orman
Kırmızı Başlıklı Kız

Yukarıdaki dijital metin hangi 
amaçla yazılmıştır?
A) Hatırlatma     B) Eğlence
        C) Bilgilendirme

Sayın Veliler, 
yarın saat 10.30’ 
da sınıfımızda 
toplantımız ola-
caktır. Katılımızını 
bekliyorum.

Yandaki işareti kısa 
mesaj yazarken hangi 
amaçla kullanırız?

Cümleleri, olayların oluş sıra-
sına göre numaralandırdığı-
mızda şekiller nasıl görünür?
A)        B)         C)

3
2
1

2
1
3

2
3
1
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 Sevgili Günlük, 
 Senden özür dilerim, kaç gündür yazmamışım. 

Bugün farklı bir gündü. Öğretmenimiz, bir geziye gide-

ceğimizi söylemişti; ama nereye olduğunu söylememişti. 

Bizi gideceğimiz yere götürmek için bir otobüs geldi. Kısa 

bir yolculuk sonrası, açıklık bir alana gittik. Orada bizi 

belediyeden görevliler bekliyordu. Bir kenarda ağaç fide-

leri ve kürekler vardı. Kocaman bir levhada “Öğretme-

nevde Hatıra Ormanı” yazıyordu. 

 Tüm gün belediye görevlileri ile birlikte fidan diktik, 

fidelere su verdik. Hatta diktiğimiz fidanlara sarıldık. 

Öğretmenimiz ağaçların da birer canlı olduğunu, onları 

korursak onların da bizi koruyacağını anlattı. Acaba 

ağaçlar bizi nasıl korur ki? İşte bunu bilmiyorum. Yarın, 

mutlaka bunu öğretmenime soracağım.

 Ceren, günlüğünden neden özür diliyor? 

 Öğretmen, öğrencilerini nereye götürmüş? 

 Orada, öğrencileri kim bekliyormuş? 

 Sizce, ağaçlar bizi nasıl korur?

Okuma Anlama

17.04.2020

Ceren
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Metinle ilgili soruları cevaplayalım.

Metinle ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başına 
D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Aşağıdaki olayları metinden yararlanarak sıralayalım.

Okuma Anlama

Metnin türü nedir?

Metnin son paragrafında geçen olumsuz cümleyi bulup yazalım.

Metnin son paragrafında geçen soru cümlesini bulup yazalım.

Metin kaç paragraftan oluşmuştur?

Günlüğü, Ceren isminde bir öğrenci yazmış.

Ceren, arkadaşıyla birlikte 17 Nisan’da ağaç dikmeye gitmiş.

Çocukları ağaç dikmeye aileleri götürmüş.

Çocuklar ağaç dikmeye otobüsle gitmişler.

Çocukların ağaç diktikleri yer “Öğretmenevde Hatıra Ormanı” imiş.

Belediye görevlileri ile birlikte fidan dikmişler.

Çocukları geziye götürmek için bir otobüs gelmiş.

Öğretmenleri, çocuklara ağaçların da birer canlı olduğunu söylemiş.

Öğretmenleri, çocuklara geziye gideceklerini söylemiş.

Kısa bir yolculuk yapmışlar.

Dikdikleri fidanlara sarılmışlar.

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 1
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Yönerge ve Form Yazma

  Herhangi bir konuda veya durumda takip etmemiz gereken yol harita-
sına “yönerge” diyoruz. Yönergeler yapmamız gerekenler hakkında bilgi 
veren sıralı yazılardır.
  Form, istenilen bilgilerin yazılması ve doldurulması için hazırlanmış basılı 
belgedir. Formlardaki bilgileri doldururken yönergelere dikkat etmemiz 
gerekir. Formu doldurmaya başlamadan önce formun tamamını incele-
meliyiz. Ayrıca güvenilir olmayan internet sitelerinde karşımıza çıkan 
formları kesinlikle doldurmamalıyız.

Aşağıda kâğıttan maske yapımı ile ilgili görseller ve 
yönergeler verilmiştir. Yönergeleri yapım aşamasına 
göre sıralayalım.

Sağ ve sol köşeleri ortaya 
doğru katlayalım.

Alt ucu noktalı 
çizgiden katlayalım.

Kare bir kâğıdı ikiye 
katlayalım.

Yanları içeri doğru 
katlayarak sıkıca kat 
izi yapalım.

Üst katın kanatlarını 
yukarıya doğru 
katlayalım.

Tamamlamak için 
üzerine göz çizerek 
makasla delik açalım.

Etkinlik 1
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Aşağıda “Körebe” oyununun nasıl oynacağına dair bir 
yönerge verilmiştir. Diğer yönergeleri oyun kurallarını 
düşünerek yazalım.

Aşağıdaki acil durum bilgi formunu kendi bilgilerimize 
göre dolduralım.

Yönerge ve Form YazmaYönerge ve Form Yazma

Körebe Oyunu İçin Yönergeler

Öğrenc� Ac�l Durum B�lg� Formu

Adı:

Anne B�lg�ler�:

Ev Adres�:

Sınıfı:

Soyadı:

Numarası:

Adı:

Telefon:

Baba B�lg�ler�:

Adı:

Telefon:

Ebe seçilen kişinin gözleri bir 
bezle bağlanır.

Etkinlik 1

Etkinlik 1
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Herhangi bir konu ile ilgili verilen bilgilerin doldurulması için 
hazırlanmış belgelere “form” denir.

Güvenilir olmayan internet sitelerinde yer alan formları doldur-
mamalıyız.

Formlarda istenilen kişisel bilgilerimizi herkesle paylaşabiliriz.

Formları doldururken okunaklı bir yazı kullanmalıyız.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıdaki optik formu dolduralım.

Yönerge ve Form Yazma

Ad Soyad

A

B

C

Ç

D

E

F

G

Ð

H

I

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Þ

T

U

Ü

V

Y

Z
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B

C

Ç

D

E
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İ
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M
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U

Ü

V

Y

Z

A

B

C

Ç
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İ
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L

M
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U

Ü
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Ç
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İ
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Ü
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Ç

D

E

F

G

Ð

H

I

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Þ

T

U

Ü
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Ü
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Ç
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İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Þ

T

U

Ü
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ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı:

Soyadı:

Okul Adı:

Sınıfı:

Sınıf Numarası:

Etkinlik 1

Etkinlik 1
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Yönerge ve Form YazmaYönerge ve Form Yazma

www.ogretmenevde.com.tr186 TÜRKÇE3.SINIF

Etkinlik 1
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 Bizlerle anısını paylaşan kimdir? 

 Atatürk, ne zaman yemeğe başlardı? 

 Atatürk’ün, yaveri gelmeden yemeğe başlamama sebebi neymiş? 

LİDERLİK
  Atatürk, sadece askeri anlamda 
değil, sosyal yaşantıdan eğitime 
kadar her alanda, Türk milletine 
liderlik etmiş büyük bir kahramandı.
  Manevi kızı Sabiha Gökçen’in 
anılarından biri, onun ne kadar 
kıymetli bir lider olduğunu bir kere 
daha kanıtlar: 
  “Askeri birlikleri teftişlerimiz sıra-
sında, yemeğe oturduğumuzda Ata-
türk, bazen beş on dakika yemeğe 
başlamazdı. Yaveri gelip kulağına bir 
şey söyledikten sonra: “Afiyet olsun” 
derdi ve hepimiz ancak o zaman yemeğe 
başlardık. Bir gün, bunun nedenini Atatürk'e sorunca: 
   "Sen karışma, yemeğine devam et!” dedi. İyice merak ettim. Gittim 
yaverine: "Sen Paşa'nın kulağına ne diyorsun da biz yemeğe başlıyo-
ruz?” diye sordum. Yaveri bana gözlerimi yaşartan şu cevabı verdi: 
"Birlikteki tüm Mehmetçik yemeğini yedi, şu anda bitirdi. Artık 
yemeğe başlayabiliriz Paşam.”” 

Sabiha Gökçen Anılarından Alıntı 

Okuma Anlama
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Aşağıda verilen kelimelerin anlamını sözlükten bularak 
yazalım.

Rekli kutularda verilen kelimelerin eş anlamlarını bulup 
yuvarlak içine alalım.

Metinle ilgili soruları cevaplayalım.

Okuma Anlama

Lider : Teftiş :

Yaver : Manevi :

millet

vatan ulus

kanıt

delil çıkar

cevap

soru yanıt

anı

hatıra hediye

yemek

çorba aş

soru

cevap sual

kıymet

sorun değer

neden

sebep ne

mehmetçik

asker paşa

Metnin konusu nedir? Metnin ana düşüncesi nedir?

Metnin başlığı nedir? Metnin türü nedir?

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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  Metinlerde geçen olaylar veya durumlarda kullanılan unsurlar vardır. 
Bu unsurlardan bazıları i le gerçek hayatta karşılaşabiliriz. Bu unsurlar 
gerçek unsurlardır. Gerçek unsurları yaşanmış ya da yaşanması 
mümkün olan olayları anlatırken kullanırız. Yaşanması mümkün olmayan 
olayları anlatırken kullandığımız ifadeler ise hayal ürünü unsurlardır.

Güneş, bulutlarla
dans ediyordu.

Güneş gökyüzünde
yükseliyordu.

Gerçek unsur Hayal ürünü unsur

Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar

Ay’dan arkadaşlarıma el salladım.

Otobüsü kaçırdığım için geç kaldım.

Sincaplar yiyeceklerini evlerine taşıyorlardı.

Bulutların neşeli dansı herkesi kendine hayran bıraktı.

Güneş, bizi sıcak bir selamlama ile karşıladı.

Tren, büyük bir gürültü ile yanımızdan geçti.

Baharın gelmesiyle birlikte kuşlar şarkılar söyledi.

Yaşlı adam bahçe kapısından içeri girdi.

Karınca, yuvasından çıkıp çılgınca dans etti.

Ahmet yastığını alıp odasına doğru yürüdü.

Yıldızlara uzanan yolculukta ona peri kızı eşlik etti.

Etkinlik 1 Aşağıda hayal ürünü olan unsurların başına H, gerçek 
unsurların başına G yazalım.
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Keloğlan horoz ile konuştu.

Eşek şarkı söyledi.

Dünya, Güneş’e seslendi.

Ödevlerimi kedim yaptı.

Doğum günüme gezegenler geldi.

Bulutlarla birlikte dans ettim.

Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar

Aşağıdaki ifadelerden hayal ürünü unsurları, gerçek 
olabilecek şekliyle yazalım.

Görselleri inceleyelim. Gerçek olanları    , hayal 
ürünü olanları    ile işaretleyelim.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Keloğlan horoza yem verdi.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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  Günlük hayatımızda pek çok şekil, sembol ve işaret görürüz. Trafik 
işaretleri, hava durumu sembolleri, akıllı işaretler bunlardan bazılarıdır.

  Bu işaretler uyarma veya yönlendirme amacıyla kullanılmaktadır.

  Bir araştırma sonucu elde ettiğimiz verileri grafik üzerinde göste-
rebiliriz. Grafikler bilgileri özet olarak görmemizi sağlar.

  Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli bir ölçek ile küçültülerek 
çizilmesine “harita” diyoruz. Haritalardan yararlanarak bir yeri bulabiliriz.

Yandaki sembol
yönlendirme amacı
ile hazırlanmıştır.

Yandaki sembol
uyarma amacı
ile hazırlanmıştır.

Sembol, Şekil, Grafik ve Harita Okuma

Aşağıdaki trafik işaretlerini anlamları ile eşleştirelim.

Yol çalışması

Hastane

Bisiklet
giremez

Dikkat

Okul geçidi

Yaya geçidi

Etkinlik 3
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Sembol, Şekil, Grafik ve Harita Okuma 

Yandaki haritada Türki-
ye’nin bölgeleri gösteril-
miştir. Soruları haritaya 
göre cevaplayalım.

Haritadaki denizlerin adlarını yazalım.

İç Anadolu’nun kuzeyinde hangi bölge vardır?

Ege Bölgesi’nin kuzeyinde hangi bölge vardır?

Ege

İç
Anadolu

Akdeniz
Güney Doğu

Anadolu

KaradenizMarmara

Akdeniz

Karadeniz

Eg
e 

De
ni
zi Doğu A

nadol
u

Grafikleri inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

En çok sevilen meyve hangisidir?

En az sevilen meyve hangisidir?

En çok okunan kitap hangisidir?

En az okunan kitap nedir?

6
8
4
2

Kırmızı
Başlıklı Kız

Pamuk
Prenses

Hansel
ve Gratel

10

8

6

4

2

Armut Karpuz Muz Kiraz Çilek

Kuzey

Grafik: 3/D Sınıfının Sevdiği Meyveler Grafik: 3/C Sınıfının Okuduğu Kitaplar

Etkinlik 3

Etkinlik 3
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 Selin, hafta içinde havanın nasıl olacağı ile ilgili grafiği ince-
lemişti. Hava durumuna göre, o hafta yapacağı etkinlikleri planla-
dı. Çünkü hava durumu, günlük hayatı etkiler. İnsanlar, gün 
içinde önemli planlamalar yaparken hava durumunu takip ederler. 
Özellikle çiftçiler, pilotlar, balıkçılar ve denizciler hava durumu 
grafiğini dikkatle inceleyerek işlerini düzenlerler. 

Sembol, Şekil, Grafik ve Harita Okuma

 Selin, hangi günlerde denize girecek olabilir? 

 Selin, hangi gün sinemaya giderken yanına şemsiye almalıdır? 

 Pazartesi günü için Selin, arkadaşları ile piknik yapmayı planlamış-
tır. Sizce etkinlik seçimi doğru mudur, neden? 

 Selin’in babası pilottur. Babası hangi günlerde, uçak seferinde 
sıkıntı yaşayabilir? 

Günler

Hava
Durumu

Sembollerin
Anlamları

Pazartesi

Parçalı
bulutlu

Yağmurlu Güneşli Güneşli Rüzgârlı

Salı Çarşamba Perşembe Cuma

1

2

3

4

Etkinlik 3



Aşağıda verilen Ege Bölgesi haritasını inceleyelim. Soru-
ları cevaplayalım.

Aşağıdaki grafiğe göre soruları cevaplayalım.

Sembol, Şekil, Grafik ve Harita Okuma 
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İzmir’e komşu olan 
iller hangileridir?

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

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

Denizli’ye komşu olan 
iller hangileridir?

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

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

Ege Bölgesi kaç 
ilden oluşur?

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

İzm�r

Man�sa

Kütahya

Afyonkarah�sar
Uşak

Den�zl�Aydın

Muğla

Not: Her şekil 5 kitabı
göstermektedir.

Hikâye

Kitap Sayısı

55 45 50
30

Masal Roman Şiir Kitap
çeşidi

Kitaplıkta en çok hangi tür 
kitaplar vardır?

Kitaplıkta kaç tane şiir kitabı 
vardır?

Kitaplıkta toplam kaç kitap 
vardır?

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

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

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

Etkinlik 3

Etkinlik 3
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1.

2.

Eren, aşağıdaki TV program-
larından hangisini izleyemez?

A)         B)        C)

Ben sekiz
yaşındayım.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6

Yandaki trafik 
levhasının 
anlamı nedir?

A) Tehlikeli Araç
B) Tren Gelebilir
C) Kontrolsüz Demiryolu 

Geçidi
5.

Hangisi Ankara’nın komşu 
illerinden biridir?
A) İzmir           B) İstanbul
        C) Eskişehir

3.

Yukarıdaki eşleştirmeler hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?
A) a-3, b-2, c-1
B) a-2, b-3, c-1
C) a-1, b-2, c-3

a. Işıklı İşaret Cihazı
b. Yaya Giremez
c. Yaya geçidi

1.
2.
3.

4.

Yukarıda özellikleri verilen 
belge türü nedir?
A) Yönerge          B) Form
           C) Sembol

İstenilen bilgilerin yazılması 
için önceden hazırlanır.
Basılı veya dijital belgedir.
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6.

Aşağıdaki yönergelerden han-
gisi yukarıdaki kağıttan kedi 
yapmaya ait olamaz?
A) Kâğıdı ortadan ikiye katla-

yalım.
B) İki parçayı iç içe geçirelim.
C) Göz, burun ve bıyığını 

siyah bir kalemle çizelim.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6

8.

9.

Hangi hava durumu sembolü 
“kar yağışlı” anlamına gelir?
A)                  B) 

         C) 

Bilgi işaretlerini anlamları ile 
eşleştirirsek oklar nasıl görü-
nür?
A)        B)         C) 

7.

10.

Form doldurma ile ilgili veri-
len bilgilerden hangisi yanlış-
tır?
A) Form doldururken kişisel 

bilgilerimizi kullanırız.
B) Formları her zaman 

kurşun kalemle dolduru-
ruz. 

C) Formları yönergelere 
dikkat ederek doldururuz.

A) Fırıncı
B) Fransa
C) Facebook

İnternet ortamında 
karşılaşabileceğimiz 
yandaki sembolün 
anlamı nedir?

durak

çeşme

lokanta
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6

14.

A)        B)        C) 

12.

Yukarıdaki hangi sembolle eşle-
şen cümlede hayali bir unsur 
kullanılmıştır?
A)        B)         C) 

15.

Yukarıdaki şekiller yönergelere 
dikkat edilerek boyanmıştır.
Buna göre hangi yönerge 
yanlış uygulanmıştır?

A) Üçgeni mora boyayalım.

B) Daireyi yeşile boyayalım.

C) Kareyi sarıya boyayalım.

16.Aşağıda verilen yönergelerden 
hangisi “Körebe” oyunuyla ilgi-
lidir?

A) Oyuncular ebeyi yakalayana 
kadar oyun devam eder.

B) Ebe diğer oyuncuları topla 
vurmaya çalışır.

C) Ebe seçilen kişinin gözleri 
bağlanır.

Fillerin kulakları kocaman-
dır.
Bugün sağanak yağış vardı.
Yıldızları sepetine doldurdu.

13.

Yukarıdaki ifade hangisi ile 
devam ederse gerçek bir du-
rumdan söz edilebilir?
A) kesilmesin     B) ağlıyordu
     C) şarkı söylüyordu

Ormandaki ağaçlar ............. .

Defne, hangi tabe-
lanın olduğu tuva-
lete girmelidir?

11. Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
hayal ürünü bir ifade kullan-
mıştır?
A)

B)

C)

Doğum günümde pal-
yaço ile çok eğlendik.

Tavşanım “Havuç isti-
yorum.” diye seslendi.

Pencereyi açınca harika 
bir manzarayla karşı-
laştım.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6

19.

18.

Yukarıdaki harita için verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya haritasıdır.
B) Ülkemizin yerini bulabiliriz.
C) Türkiye haritasıdır.

Not : Her 
şekil 3 mey-
veyi gösterir.

Yukarıdaki grafikte bir se-
petteki meyve sayıları göste-
rilmiştir.
19, 20 ve 21. soruları bu 
grafiğe göre cevaplayalım.

Elm
a

Ar
mu

t
M
uz

15
12
9
6
3
0

Sepette en çok hangi meyve 
vardır?
A)        B)        C) 

20.Sepette kaç çeşit meyve 
vardır?
A) 3      B) 15      C) 30

21. Sepeteki armutların sayısı 
muzların sayısından kaç 
fazladır?
A) 3      B) 6       C) 9

17.

Yukarıdaki bilgi formunda 
hangi iki renkli alandaki bilgi-
ler yer değiştirmelidir?
A) mavi ve pembe
B) sarı ve mavi
C) sarı ve pembe

Bilgi Formu
Adı ve Soyadı  Bilge Duru

Doğum Tarihi  İzmir
Doğum Yeri    21.06.2012
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