


 

 

 

 

 

 

 

 

-  Yukarıdaki hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmıştır? 

A.       B.         C.  
 

 

 

                            
-  Yukarıdaki öğrencilerden hangisi sözcükleri sözlük sırasına göre 

doğru sıralamıştır?     

A.Şule     B.Mert    C.Erva 

 

 

1. için   2. uğraştı   3. mavi   4. asmak    5. perdeyi 

 

-  Yukarıdaki sözcükler  kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturabilmek 

için hangi sırayla yazılmalıdır? 

A. 4 - 1 - 3 - 5 - 2 

B. 3 - 5 - 4 - 1 - 2 

C. 3 - 5 - 2 - 4 – 1 

Sabah yola çıkıp,  akşam döndü. 

İnanıp inanmadığını bilmiyorum 

Uzun ve büyük bir çam ağacıydı.  

1,fırın 

2,hasat 

3,gelincik 

Şule Mert Erva 

1,şeker 

2,şiir 

3,üzüm 

1,sabır 

2,turp 

3,pelikan 



 

 

 

 

 

 

 

Eda “öğretmen” kelimesindeki harfleri bir kez  kullanarak kelimeler 

oluşturacaktır.  

-  Buna göre Eda yukarıda verilen tablodaki kaç kelimeyi 

oluşturabilir? 

A. 4       B. 5     C. 6 

 

 

-  “Yaş”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda 

kullanılmıştır? 

A. Toprak hala yaş olduğu için ağaçları sulamaya gerek yok. 

B. Ben senin yaşındayken nasıl da koşardım.     

C. Kazağı hala yaş olunca giyemedi. 

 

 

Aşağıdaki rakamlar harflerin alfabedeki sırasını belirtmektedir. 

 

 

 

 

 

 

-  Buna göre “armağan” kelimesinin eş anlamlısı hangi renkte 

belirtilmiştir? 

A.       B.   C.  

 

Tören Nem Eğri 

Önemli Teğmen Et 

Öğrenme Nemli Metre 

19 22 3 29 14 26 

6 5 24 7 21 6 

6 10 12 5 6 28 



 

 

 

-  Panodaki sözcüklerden yanlış yazılanlar çıkartılırsa geriye 

hangi semboller kalır? 

A. ,  

B. ,  

C. ▲,  

 

 

        Minik köpek koşarak yanıma geldi. 

 
-  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kelimelerin hangisinin cevabı 

yoktur? 

A. Nereye? 

B. Nasıl? 

C. Neden? 

 

 

Yusuf (  )tan aldığın kitabı 

okuyabildin mi(   ) 

 

-  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kutulara hangi noktalama işareti 

yazılamaz? 

A. Soru işareti (?) 

B. Nokta (.) 

C. Kesme işareti („) 

 



 

 

 

 
Gülşah 

 
Ataberk 

 
  Ege 

 

-  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin anlatımında hayal ürünü 

ifadeler vardır? 

A. Gülşah – Ege 

B. Ege – Ataberk 

C.Ataberk – Gülşah   

 

I. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltı masasına oturdu. 

II. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 

III. Dişini fırçaladı. 

IV. Ahmet saat 8‟de uyandı. 

-  Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre sıraladığımızda 

aşağıdaki hangi şık doğru olur? 

A.I – II – III - IV 

B.IV – I – III - II 

C.IV – II – I - III 

 

Kuşlar, bizi her sabah şarkı 

söyleyerek uyandırır.  

Dedemin bahçesinde elma, 

armut ve dut ağacı var. 

Ağaçlar, güneşle sohbet 

ediyordu. 

 



 

 

"Yaramaz fare Fırfır , evin içinde oradan oraya koşuyordu. Kedinin 

yanından bir anda geçerek bahçe kapısına doğru yöneldi. Kedi Mırmır 

bu duruma çok sinirlendi. O da tam gaz Fırfır‟ın arkasında gitti. 

-  Yukarıdaki metne göre, hikâye unsurlarının hangisi aşağıdaki 

seçeneklerde yoktur? 

A. Karakterler  

B. Yer 

C. Zaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Yukarıdaki grafiğe göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A. Ankara bir gün yağmurludur. 

B. Perşembe günü Ankara güneşlidir. 

C. Cuma günü Ankara ve Mersin parçalı bulutludur. 

 

 

 

 

 

Hava Durumu 

Perşembe Cuma 

Ankara 
  

Mersin 

  



 

 

 
-  Yukarıdaki onluk ve birlik bloklarla gösterilen sayının değeri 

kaçtır? 

A.49      B. 57       C.59 

 

 

 

                  2‟şer geriye        3‟er ileriye 

 
 

-  Yukarıda verilen sayı örüntüsü kuralına göre vagonlardaki kare 

ve üçgen yerlerine gelecek sayıları toplarsak sonuç kaç eder? 

A.30  

B. 32   

C.34 

 
         

 

 

 

 45 – 24 = …              76 – 57 = …           55 – 30=…  
      

                                                                                      

 

 

 

 

 81 – 32 = …              67 – 39 = …           89 – 78 =.. 

 

-  Yukarıda verilen çıkarma işlemlerinden kaç tanesi onluk 

bozulmadan yapılır?  

A.3     B. 4      C.5 



 

 

 

 

89 – A = 45                   A + B = 66  

-  Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A.A sayısını bulmak için 89 ile 45‟i toplamalıyız. 

B. B sayısını bulmak için 66‟dan 45 çıkarılmalıdır. 

C. B sayısı A sayısından küçüktür. 

 

           
                 30 adet         28 adet         16 adet 

Yukarıda bir çiftçinin tavuklarının bir haftada yumurtladığı sayı 

verilmiştir. 

-  Bu çiftçi bir haftalık toplam yumurtanın 55 tanesini sattığına göre 

geriye kaç yumurta kalmıştır? 

A.18       B. 19     C.20 

 

 

8  5    3  6  1 

Yukarıdaki rakamlar verilen renkli şekillerle eşleştirilmiştir. 

-  Buna göre+işleminin sonucu , +işleminin 

sonucundan kaç fazladır? 

A.15      B. 20    C.25 

 



 

 

 
-  Yukarıda verilen etiket fiyatlarına göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A.Çanta ve boyaları alan birisi tahmini 80 TL öder. 

B.Boya kalemleri ve kalem kutusu alan birisi tahmini 40 TL öder. 

C.Kalem  kutusu ve çanta alan birisi tahmini 70 TL öder. 

 

 

 

 

    

 

 

Atatürk ve Vatan İlkokulları arasındaki basketbol maçının ilk yarısı bu 

şekilde bitmiştir. Atatürk İlkokulu maç bitene kadar 34 sayı daha 

atarken Vatan İlkokulu ise 31 sayı daha atmıştır. 

-  Buna göre bu maçı Atatürk İlkokulu kaç sayı farkla kazanmıştır?     

A. 6           B. 5         C. 4 

 

 

 
 

 

Salih yukarıdaki yarım portakalları sıkıp 1 bardak portakal suyu elde 

etmiştir. 

-  Buna göre 6 bardak portakal suyu elde etmek için kaç adet 

yarım portakala ihtiyaç vardır? 

A. 30          B. 35      C. 40 

Atatürk İlkokulu 

35 

Vatan  İlkokulu 

32 

 



 

 

Bayramda kardeşimle dedemlere gittik. Dedem her birimize yaşımızın 

2 katı kadar bayram harçlığı verdi. Ben kardeşimden 3 yaş büyüğüm. 

-  Kardeşim 6 yaşında olduğuna göre dedem bana kaç lira harçlık 

vermiştir?  

A. 12          B. 14        C. 18 

 

 

-  Marketten 48 TL‟lik alışveriş yaptık. Kasiyere 80 TL verdik. Kaç 

TL para üstü almamız gerekir? 

A.     B.                           C.  

 

 

 
Efeler 1. görselde gösterilen saatte Konya‟ya gitmek için yola çıkmış, 2. 

görselde gösterilen saate ise Konya‟ya varmışlardır. 

-  Buna göre Efelerin yolculuğu kaç saat sürmüştür?  

A. 11            B. 8     C. 3 

              

                                                           18 ayak          28 ayak 

Yukarıda bir çiftlikte bulunan tavuk ve ineklerin ayak sayıları verilmiştir. 

-  Buna göre bu çiftlikteki tavuk ve ineklerin toplamı kaçtır? 

A. 12      B. 14      C. 16 



 

 

 

-  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A. Sınıf kurallarımıza sınıfımızdaki herkes uymalıdır. 

B. Sınıfımızın kurallarını okul müdürümüz belirler. 

C. Bir konu hakkındaki düşüncelerimi kibarca anlatırım. 

 

 

-  Aşağıdaki öğrencilerden hangisi grup çalışmasıyla ilgili yanlış bilgi 

vermiştir? 

A. Grup çalışmalarında ortak kararlar alınmalıdır. 

B. Grup çalışmalarında iş bölümü yapılmalıdır. 

C. Grup çalışmalarında sadece bir kişinin sözü geçmelidir. 

 

 

 
-  Ela ve annesi arasında geçen yukarıdaki konuşmada annesinin 

cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A. Oyun oynamak yerine bulaşık yıkaman senin iyiliğine olur. 

B.Bu sayede benden bir sürü harçlık alabilirsin. 

C.Böylece ailemizin iş yükünü paylaşmış oluruz. 

 

Neden ev işlerinde 

sorumluluk 

almalıyız? 

…………………

………. 



 

 

Sıla otobüsteki hamile bayana yer vermiştir. 

Erdem hasta olan arkadaşına ziyarete gitmiştir. 

 Burak adres göstermek için  tanımadığı kişilerin arabasına     

    binmiştir. 

-  Yukarıdaki  davranışlardan kaç tanesi duyarlı davranışa örnektir? 

A. 3      B.2      C.1  

 

Ahmet gereksiz yanan lambalara dikkat eder ve onları 

kapatır. Veli kalorifer yanarken camları açıp odayı 

havalandırır. Mehmet Ali ise kitap okurken televizyonu 

da açar. 

-  Buna göre çocuklardan hangisinin kaynakları tasarruflu 

kullandığını söyleyebiliriz? 

A. Ahmet     B. Veli   C.Mehmet Ali 

 

Aşağıda Şeyma‟nın aile ağacı gösterilmiştir. 

 
                                           Şeyma 

-  Soru işareti (?) ile gösterilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 



 

A.Teyze     B. Hala    C.Kardeş 

 

Bursa‟da oturan Umay, Erzurum‟da öğretmen olan abisi Cengizhan‟ı 

çok özlemiştir. 

-  Buna göre aşağıdaki araçlardan hangisini tercih ederse en hızlı 

şekilde abisinin yanına gidebilir? 

A.                B.   C.  

 

 

Ali  Dini bayramlarda evlerimizi bayraklarla süsleriz. 

Mert 2 tane milli bayramımız vardır. 

Salih Milli bayramlar birlik ve beraberlik duygusunu arttırır. 

 

-  Yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir ifade de bulunmuştur? 

A. Ali       B. Mert       C. Salih 

 

 

 

 

 

 

 

 
-   “Milli Kültür” şemasının doğru olması için aşağıdakilerden hangisi 

soru işareti yerine gelemez? 

A. Yılbaşı     B. Lahmacun    C. Halay 

MİLLİ  KÜLTÜRÜMÜZ 

Kebap  

23 Nisan Çocuk Bayramı 

? 



 

 

 

 

 

 

                         Kişisel bakımımıza 

                         her gün neden 

                        dikkat etmeliyiz? 

 

 

 

 

 
-  Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? 

A. Sema:“Öğretmenimiz her gün kontrol ettiği için.” 

B. Can:”Ailem istediği için.”  

C. Murat: “Sağılıklı büyümek ve  gelişmek için.” 

 

       Kişisel bakımımıza 

      her gün neden 

      dikkat etmeliyiz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-   Aşağıdaki varlıkların hangisinde İngilizce kelime yazılışlarında yan 

yana aynı harf yoktur? 

A.          B.         C.  

 

 

-   ………….thepaper 

A. paint    

B.cut 

C. write 

       Kişisel bakımımıza 

 

-   Hayvan ve isim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

A. cow    B. monkey   C. turtle 

 

 

Cat is….... the table. 

-   Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? 

A. in     B. under     C. on 

      her gün neden 



 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN 

BİZJERE DESNEK OJMAYI  

UNUTMAYINIZ  

3.SINIF HAZIR BOJOMOŞJOK SINAVI CEVAP ANAHTARI 

TÜRKÇE:    1-B  2-B  3-B  4-C  5-B 

6-A  7-C  8-C  9-B  10-C 

11-B  12-C  13-B 

MANEMANİK:   1-C  2-C  3-A  4-C  5-B 

6-C  7-B  8-A  9-A  10-C 

11-A  12-C  13-C 

HAYAN BİJLİSİ: 1-B  2-C  3-C  4-B  5-A 

6-A  7-B   8-C  9-A  10-C 

İMLİJİZCE:  1-C  2-B  3-C  4-B   


