
3.SINIF      4. HAFTA  
DERS  ETKİNLİK  VE  NOTLARI 

( 12 Ekim - 17 Ekim ) 

@nihalkaralikorkmaz 

TÜRKÇE  
ETKİNLİKLERİ 

MATEMATİK 
ETKİNLİKLERİ 

FEN  BİLİMLERİ  
ETKİNLİKLERİ 

HAYAT  BİLGİSİ  
ETKİNLİKLERİ 



@nihalkaralikorkmaz TÜRKÇE 
ETKİNLİKLERİ 

    4.HAFTA 
Şiirde  Konu  ve  Ana  Duygu 

-1- 

AĞAÇ DĠYOR KĠ  
Ben küçücük bir ağacım  
Yurdumun bir bahçesinde,  
Topraklar tüterken görün,  
Dallarım çiçeklesin de.  
 
Her Ģeyimle yararlıyım, 
Ġnsanoğluna dünyada,  
Çiçeğim, yaprağım, gölgem  
Ġri dallı zerdalimle.  
 
KuĢlar mutlu Ģarkısını  
Hep dalımda söylerler, 
ġen arılar vızır vızır,  
Kokuma koĢup gelirler.  
 
Sakın, sakın dalımızı;  
Çocuklar çekip kırmayın.  
Çakınızla gövdemizde  
Derin yaralar açmayın.  
       Halim Yağcıoğlu 
  

ġiir kaç dizeden oluĢuyor? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ġiir kaç kıtadan oluĢuyor? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ġiirin Ģairi kimdir? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ġiirin konusu nedir? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ġiire uygun farklı bir baĢlık yazınız. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Yandaki Ģiirler ilgili soruları yanıtlayınız. 

AĢağıdaki Ģiirin ana duygusu nedir? 
 
Yurdumun bütün kırları,  
Baharda yeĢerir baharda. 
Bütün ağaçları baharda çiçek açar,  
Güzelim baharda. 
 
        

Yurt sevgisi 

Bahar coĢkusu 

AĢağıdaki Ģiirin ana duygusu nedir? 
 
Ne sevimli bir annesin, 
Ne tatlıdır senin sesin. 
Benim canım mısın nesin? 
Sen olmazsan yapamam ben.        

Anne sevgisi 

Çocuk sevgisi 

OYUN 
Sebzelerden sevdiklerim: 
Havuç, domates, oyun. 
Meyvelerden sevdiklerim: 
Elma, Ģeftali, oyun. 
 
Bence en iyi besin oyun 
Çünkü, 
Hiçbir Ģey yemesem bile bazen 
Oynarken doyuyorum. 
        Ġsmail UYAROĞLU 
        

ġiirin konusu nedir? 
 
…………………………………………………………………. 
 
ġiirin ana duygusu nedir? 
 
……………………………………………………………………. 

Bir güneĢsin yurduma, 
KoĢtun nice yardıma,  

IĢıksın yoluma, 
Sevgili öğretmenim. 

 
ġiirin konusu nedir? 
 
…………………………………………………………………………….…… 
ġiirin ana duygusu nedir? 
 
…………………………………………………………………………………… 
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öğrenci 
öğretmen 
talebe 

Nil’in tahtasındaki kelimelerden eĢ anlamlı olanları iĢaretleyip, bulduğun eĢ anlamlı 
kelimeleri konuĢma baloncuğuna yazarak Nil’in cevap vermesine yardımcı olur musun? 

kanun 
yasa 
adalet 

ıslak 
yaĢ 
kuru 

sonbahar 
mevsim 
güz 

vakit 
zaman 
saat 

olay 
anı 
hatıra 

Cümlelerde eĢ anlamlı olan kelimeyi bularak altını çiziniz. Altını çizdiğiniz kelimenin eĢ 
anlamlısını bulup, cümleyi yeniden yazınız. 

Seyahatimiz uzun süreceği için rahat kıyafetler giymelisin. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ellerin çok kirli, hemen yıkamalısın. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sence anneme doğum gününde nasıl bir hediye alayım? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ġlkbaharda doğa yeniden canlanır. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sibel’in üniversiteye giriĢ imtihanı çok güzel geçmiĢ. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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AĢağıdaki bulutlarda verilen kelimeleri harf sayılarına göre doğru kutucuklara yerleĢtiriniz. 

torun kolluk korsan boya 

dost kumanda çorba çorap 

bere kanepe tulumba çamur 

terbiye baba dayı koltuk 

torba kolonya tersane kasaba 

DÖRT HARFLĠ 
KELĠMELER 

 

Yukarıya yazdığınız kelimeleri alfabetik (sözlük sırası ) olarak sıralayınız . 

BEġ HARFLĠ 
KELĠMELER 

ALTI HARFLĠ 
KELĠMELER 

YEDĠ HARFLĠ 
KELĠMELER 

Dört Harfli 
Kelimelerin 
Alfabe Sırası 

BeĢ Harfli 
Kelimelerin 
Alfabe Sırası 

Altı Harfli 
Kelimelerin 
Alfabe Sırası 

Yedi Harfli 
Kelimelerin 
Alfabe Sırası 
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AĢağıdaki kalemlerin üzerinde yazılı olan sayıların tek mi çift mi olduklarını belirleyiniz. Tek 
sayı olanların yanına «tek» çift sayı olanların yanına «çift» yazınız. 

46     ………………… 85     ………………… 133    ………………… 

519     ………………… 912     ………………… 335    ………………… 

50     ………………… 437     ………………… 540    ………………… 

411     ………………… 264     ………………… 918    ………………… 

999     ………………… 866     ………………… 246    ………………… 

403     ………………… 571     ………………… 458    ………………… 

204 - 311 - 406 - 83 – 379 
 
777 – 588 – 662 – 981 – 100 
 
    

AĢağıdaki sayılardan tek sayı olanları tek sayılar tahtasına çift sayı olanları çift sayılar 
tahtasına yazınız. 

TEK  

ÇĠFT  

474 - 185 - 263 - 912 – 875 
 
526 – 810 – 407 – 558 – 639 
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Tek  ve  Çift  Doğal  Sayılar 

AĢağıda verilen rakamları kullanarak istenilen sayıları oluĢturunuz. 

6 - 2 - 3 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

0 - 7 - 1 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

5 - 9 - 0 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

8 - 4 - 3  
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

2 - 9 - 1 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

6 - 7 - 0 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

1 - 2 - 3 - 5 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

5 - 7 - 6 - 8 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

8 - 9 - 0 - 3 
En büyük çift sayı 

En küçük çift sayı 

En büyük tek sayı 

En küçük tek sayı 

AĢağıdaki tek doğal sayılardan 
önce ve sonra gelen tek doğal 
sayıları yazınız. 

AĢağıdaki çift doğal sayılardan 
önce ve sonra gelen çift doğal 
sayıları yazınız. 

61 

83 

355 

739 

143 

505 

78 

64 

426 

392 

188 

600 
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Tek  ve  Çift  Doğal  Sayılar 

B
ĠL
G
Ġ 
Z
A
M

A
N
I Ġki tek sayının toplamı çift sayıdır.  

 
 
Ġki çift sayının toplamı çift sayıdır. 
 
 
Tek sayı ile çift sayının toplamı tek sayıdır. 
     

     

 13   +   35 =  48  

TEK    TEK   ÇĠFT 

 
 24   +  32  =  56  

ÇĠFT   ÇĠFT   ÇĠFT 

 
 17   +  52  =    69 
TEK    ÇĠFT   ÇĠFT 

 
AĢağıdaki iĢlemleri yapınız. Yapılan iĢlemlerdeki terimlerin tek mi çift olduklarını yazınız. 

    
+_____ 
 …........... 

 

45 
32 

    
+_____ 
 …........... 

 

16 
83 

    
+_____ 
 …........... 

 

65 
15 

    
+_____ 
 …........... 

 

54 
21 

    
+_____ 
 …........... 

 

21 
57 

    
+_____ 
 …........... 

 

52 
48 

    
+_____ 
 …........... 

 

70 
16 

    
+_____ 
 …........... 

 

25 
41 

    
+_____ 
 …........... 

 

64 
37 

    
+_____ 
 …........... 

 

16 
83 

    
+_____ 
 …........... 

 

85 
56 

    
+_____ 
 …........... 

 

47 
20 

AĢağıdaki iĢlemlerin sonucunun tek mi çift mi? Yazınız. 

82 12 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

41 50 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

47 5 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

24 30 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

13 69 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

36 4 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

61 73 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

84 88 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 

52 27 + 

…..…….. + ……….... = …..…….. 
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AĢağıdaki sayıları romen rakamları ile eĢleĢtiriniz. 

IV 

VI 

III 

V 

5 

3 

4 

6 

X 

IX 

II 

XI 

9 

10 

2 

11 

XV 

XVI 

XX 

VII 

20 

16 

7 

15 

AĢağıdaki sayıların karĢısına romen rakamlarını yazınız. 

18 

1 

11 

8 

14 

12 

17 

11 

13 

19 

4 

6 

9 

20 

10 

AĢağıdaki romen rakamlarının karĢısına sayıları yazınız. 

VI 

IV 

II 

XX 

IX 

XII 

IX 

XVI 

XVIII 

XIX 

XV 

XIV 

I 

XII 

X 
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AĢağıdaki çocuğun duyu organlarının 
isimlerini ve görevlerini yazınız. 

Görsellerde verilen varlıkları hangi 
duyu organımızı kullanarak algılarız, 
yazınız. 

AĢağıdaki boĢlukları uygun duyu 
organlarının isimleri yazarak tamamlayınız. 

Dokunma duyu organımız …………………dir. 
Varlıkların sert, yumuĢak, sıcak veya soğuk 

olma özelliğini …………………..mizle algılarız. 
…………………..miz aynı zamanda vücudumuzu dıĢ 

etkilerden korur.   

Çevremizdeki varlıkların renklerini, 
biçimlerini, büyüklüklerini …………………..lerimiz 
sayesinde algılarız. ………………….. lerimizde 

bulunan kaĢ,kirpik, göz kapakları …………………ün 
korunmasını sağlar. 

ĠĢitmeyi gerçekleĢtiren duyu organımız 
…………………………tır. Çevremizden gelen sesleri 

…………………………..larımız ile duyarız. Sesin yönünü 
………………………larımız sayesinde algılarız. 

………………………larımız iĢitme görevi yanında yanında 
vücudumuzun dengede durmasını da sağlar.   

Tat almayı gerçekleĢtiren duyu organımız 
………………dir. Besinlerin acı, tatlı, tuzlu, ekĢi olup 

olmadıklarını ……………..imizle algılarız. Ayrıca 
…………………imiz konuĢmamıza, besinleri 

çiğnememize ve yutmamıza da yardımcı olur. 

Çevremizdeki çeĢitli kokuları ……………………muz 
sayesinde algılarız. ………………………… ayrıca soluk 
alma organımız olduğu gibi havayı süzer, 

ısıtır ve nemlendirir. 

Vücudumuzda çevremizi algılamayı ve 
anlamayı sağlayan ……………….. tane duyu 

organımız vardır. .………………………………….. organlarımız 
birbiriyle etkileĢim ve uyum içinde çalıĢır.  
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    4.HAFTA 
 Duyu  Organlarımız  ve  Görevleri 

AĢağıdaki görselleri inceleyiniz. 
Sorulara karĢılık gelen duyu 
organlarını yazınız.  

Bugün çok yoruldum. 
YumuĢacık yatağım ve 
yastığıma yatıp rahatça 
uyuyayım. 
 
 Yastık ve yorganının 
yumuĢaklığını hangi duyu 
organı ile algılamıĢtır? 
 

Sema Ģarkı söylemeyi çok 
seviyor. Sesinin çok güzel 
olduğunu düĢünüyor. 
 
Sema’nın sesinin güzel 
olmadığını hangi duyu 
organımız ile algılarız?  

Çileğin tadına bayılırım. 
Çilek, en sevdiğim meyvedir. 
 
Çileğin tadını hangi duyu 
organı ile alır? 

Bu kitap okuduğum en güzel 
kitap olabilir. Elimden 
bırakamıyorum. 
 
Kitabını okurken hangi duyu 
organını kullanır? 

Annem bu çiçekleri iyi ki 
ekmiĢ. Büyüdükçe ne kadar 
güzel kokmaya baĢladılar. 
 
Çiçeklerin kokusunu hangi 
duyu organı ile algılamıĢtır? 

Bu süt biraz soğuk sanki biraz 
daha bekleyip sonra içeyim de 
hasta olmayayım. 
 
Sütün soğuk olduğunu hangi 
duyu organı ile algılamıĢtır? 

Anne yeĢil ıĢık yandı, karĢıya 
geçebiliriz. 
 
YeĢil ıĢığın yandığını hangi 
duyu organı ile algılamıĢtır? 

Annem bana her gece 
uyumadan önce mutlaka 
hikaye okur. Annemin okuduğu 
hikayeyi dinleyerek uyumak o 
kadar güzel ki. 
 
Annesinin okuduğu hikayeyi 
hangi duyu organı ile algılar? 

Daha fazla ıslanmadan 
hemen eve gitmeliyim. 
 
Islandığını hangi duyu organı 
ile algılamıĢtır? 
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    4.HAFTA 
 Duyu  Organlarımız  ve  Görevleri 

Cümlelerde boĢ bırakılan yerlere kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanını yazınız. 

deri terleme dengemizi hayatımızdaki soğuk 

konuĢmaya duyma sıcak mikrop çevremizi 

koku görme tat 

Derimiz, …………………………………………………………… ile vücut sıcaklığını ayarlar. 
 
Dil, besinlerin …………………………………………. veya …………………………………………… olduğunu algılamamıza da yardımcı olur. 

Güvenliğimi sağlayan uyarıları fark etmek konusunda …………………………………… ve …………………………………… 
duyularımız birlikte çalıĢır. 
 
Grip, nezle gibi hastalıklar …………………………………………………. alma ile birlikte …………………………………… alma duyumuzu 
da etkiler. 

Deri, vücuda …………………………………………….. giriĢini engeller. 
 
Duyu organlarımızın …………………………………………………………………………. yeri çok önemlidir. 

Duyu organlarımız sayesinde …………………………………………………………….. algılarız. 
 
Vücudumun tamamını kaplayan en büyük duyu organımız ………………………………………..dir. 

Kulağımız sadece iĢitmemizi değil ……………………………………………………… de sağlar. 
 
 Dilimiz tat almamızı sağlar. Diğer görevi ise …………………………………………………………………. yardımcı olmaktır.  

Görselleri verilen duyu organlarının görevlerini kısaca yazınız. 

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

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

-10- 
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    4.HAFTA 
 Kroki  Çiziyorum 

AĢağıda 3/B sınıfında okuyan Pınar ’ın sınıfının bulunduğu katın krokisi verilmiĢtir. Soruları 
krokiye göre cevaplayınız. 

ÖĞRETMENLER 
ODASI 

2/C 
SINIFI 

2/A  
SINIFI 

ERKEK VE KIZ 
TUVALETLERĠ 

2/D 
SINIFI 

2/B  
SINIFI 

3/B 
SINIFI 

3/D 
SINIFI 

3/C 
SINIFI 

3/A  
SINIFI 

M
er

di
ve

n 

D B 

K 

G 

3/C sınıfının kuzeyinde hangi 
sınıf vardır? 

2/A sınıfının güneyinde hangi 
sınıf vardır? 

3/A sınıfının batısında hangi 
sınıf vardır? 

Tuvaletlerin doğusunda hangi 
sınıf vardır? 

Merdivenler koridorun 
batısındadır.  

Doğru mu yanlıĢ mı? 

Öğretmenler odasının 
batısında tuvaletler vardır. 

Doğru mu yanlıĢ mı? 

2/C sınıfının doğusunda ne 
vardır? 

Öğretmenler odasından çıkan 
bir öğretmen koridorun 
solundan yürüyerek 3/B 
sınıfına giderken nerelerin 

önünden geçer ? 

Bu katta sınıflar dıĢında 
nereler vardır? 

2/D sınıfının kuzeyinde hangi 
sınıf vardır? 

Öğretmenler odasının 
doğusunda neresi vardır? 

3/D sınıfının batısında hangi 
sınıf vardır? 
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    4.HAFTA 
 Kroki  Çiziyorum 

Yazılanlara uygun olarak kroki üzerinde çizilen yerlerin isimlerini yazınız. 

Merdiven 

D B 

K 

G 

Merdivenden çıkınca hemen yanımızda olan sınıf 1/B sınıfıdır. 

Merdivenlerin karĢısında tuvaletler vardır. 

Tuvaletlerin doğusunda 2/A sınıfı vardır. 

2/A sınıfının kuzeyinde 1/A sınıfı vardır. 

2/A sınıfının çaprazında okul müdürünün odası vardır . 

Okul müdürünün odasının güneyinde öğretmenler odası vardır. 

Okul müdürünün odasının doğusunda memur odası vardır. 

AĢağıda kroki ile ilgili verilen bilgiler doğru ise «D» yanlıĢ ise «Y» yazınız. 

(     ) Kroki çizilirken göz kararı çizim yapılır. 
(     ) Kroki yönleri öğrenmek için çizilir. 
(     ) Kroki çizerken geometrik Ģekiller kullanılır. 
(     ) KuĢ bakıĢı, yüksek bir yerden aĢağıya doğru bakıldığında görülen alandır. 
(     ) Krokide var olan her Ģeyi çizmemiz gerekir. 
(     ) Krokide mutlaka renk kullanılmalıdır. 
(     ) Krokide yerlerin gerçek resimleri kullanılır. 
(     ) Krokinin bir köĢesine yönleri belirten okların konulması gerekir. 


