
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız. 

1- Masalların yansıttığı dünya için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Gerçeğe yakındır. 

B) Gerçekten dışıdır. 

C) Gerçek kadar güzeldir. 

 

2- Masallarda yer alan kahramanların olumlu özelliklere sahip 

olmasının sebebi nedir? 

A) Masalların çok okunmasını sağlamak 

B) Çocuklara örnek olmak 

C) İnsanları mutlu etmek 

 

Masallar, Anadolu’da gerçeğin ötesinde, gerçek dışı bir 
dünyayı yansıtır. Bu dünyada her şey güzel, her şey 
insanoğlunun olmasını istediği iyilik ve mutluluk, adalet, 
eşitlik, kardeşlik üzerinedir. Kahramanların kıvrak zekâsı, 
devlerin gücü, perilerin iyilik severliği ne varsa hepsi 
insanoğlunun mutluluğu içindir. Yani masal türü 
insanların hayal gücünden doğmuştur. 



 

Yandaki çarkta üç heceli iki sözcüğün 

heceleri, karışık olarak verilmiştir.  

3- Aynı sözcüğü oluşturan heceler, 

aynı renge boyandığında çarkın 

görünümü nasıl olur? 

A)                                B)           C)  

 

 

 

 

 (1) Köpeğim Kara adı gibi siyahtır. (2) Oyun oynamayı 

çok sever. (3) Her sabah beni uyandırıp “Haydi, oynayalım!” 

der. 
 

4- Yukarıdaki yazının kaç numaralı cümlesinde hayal ürünü 

bir ifade vardır? 

A) 1  

B) 2  

C) 3 



 

 

Sena, yukarıda sözcüklerin yazılı olduğu ev ve çatıları 

aralarında eş anlam ilişkisi olacak şekilde üst üste koyacaktır. 

5- Buna göre aşağıdaki ev ve çatı eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

A)               B)               C)  

 

 

 

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime önündeki 

ismin 

bir özelliğini belirtmiştir? 

A) Yapraklarını döken yaşlı ağaç çok yorgun görünüyordu. 

B) Köpekler sadık olmalarıyla tanınmış hayvanlardır. 

C) Gelecek yıl kardeşim de okula başlayacak. 

 



 

Kayra ve Türkan’ın, verilen kelimelerden yola çıkarak oynadığı 

çağrışım oyununda aralarında geçen konuşma şu şekildedir: 

Kayra :Oyuncu, top, hakem, kale, penaltı 

Türkan :FUTBOL 

Türkan  :Deniz, dondurma, karpuz, tatil, güneş 

Kayra : ………………………………………………………………………………………………………….. 

7- Yukarıdaki verilen açıklama ve metne göre Kayra hangisini 

söylerse doğru olur? 

A) İlkbahar      B) Yaz   C) Sonbahar 

 

 

Esin, arkadaşının ağladığını görünce ona( ) 

( ) Neden ağlıyorsun( ) diye sordu. 

8- Bu yazıda parantez ( ) içlerine sırasıyla hangi noktalama 

işaretleri gelmelidir? 

A) (:) (–) (,) 

B) (:) (–) (?) 

C) (,) (-) (.) 

 

 



 

 

Berra bu yaz yurtdışından gelmiş ve hiç görmediği dedesinin 

köydeki evine gitmişti. Şaşkın ve meraklı gözlerle dedesinin 

evini incelemeye başladı. Gözüne ilk takılan duvardaki gaz 

lambası oldu. Gaz lambasının yan tarafında uzunca bir  

dolap, içinde ise tabak ve tencereler bulunmaktaydı. Nevin 

hemen kapı arkasında asılı olan sazı koşarak aldı ve sazın 

tellerine dokunarak ses çıkardı. 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen varlıklardan 

biri değildir? 

A)             B)         C)  
 

 

 

Karanlık odada biran da 
karşıma çıkmasın mı? 

Yaşasın, babam en sevdiğim 
tatlıdan almış! 

Gönderdiğim kargo ona ulaştı 
mı acaba? 

Sakın bir daha annenle öyle 
konuşma! 

 

Yukarıdaki tabloda verilen şaşırma anlamı taşıyan cümleler 

kırmızıya boyanacaktır. 

10- Buna göre şeklin görüntüsü nasıl oluşur? 

A)                        B)                 C)  



 
 

Bir kesrin payı 2’nin 4 katıdır. Paydası ise bir basamaklı en 

büyük sayıdır. 

1- Yukarıda pay ve paydasıyla ilgili bilgiler verilen kesir hangi 

seçenekte modelle gösterilmiştir? 

A)            

B)          

C)  

 

 

Yandaki sayılar ok yönünde belli bir kurala 

göre sıralanmıştır.  

2- Buna göre “?” olan yere kaç 

yazılmalıdır? 

A) 190       B) 188          C) 186 

 

3- Dedemin yaşı benim yaşımın 6 katından 3 fazladır. Dedem 

75 yaşında olduğuna göre benim yaşım kaçtır? 

A) 11      B) 12      C) 13 



 

Bir giyim mağazasında çalışan 

Tacettin, sepette karışık halde 

bulunan çorapları renklerine 

göre ayırıp saymıştır. 

Tacettin’in yaptığı sayım 

sonucu yandaki gibidir. 

4- Buna göre çoraplar kendi renkleriyle eşleştirildiğinde geriye 

kalan çoraplar hangi renk olacaktır? 

A)     B)      C)  

    

 

 

 

 

Bir sınıftaki 16 sıranın 9’una 

üçerli, geri kalanına ikişerli 

oturulduğunda 1 öğrenci 

ayakta kalıyor. 

 

5- Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? 

A) 42   B) 41      C) 38 

 



 

6- Yandaki ürünlerden birer tane alan 

Fatih mağazaya 469 TL ödemiştir. Buna 

göre; 

1- Ceket 200 TL ise pantolon ve 

gömleğin toplam fiyatı 269 TL olur. 

2- Pantolon ve ceketin toplam fiyatı 350 TL ise gömleğin 

fiyatı 109 TL olur. 

3- Gömlek 100 TL, ceket 175 TL ise en pahalı pantolon 

olur. 

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1   B) 2 ve 3    C) 1 ve 3 

 

Burak’ın çözmesi gereken soru sayısı ile ilgili şunlar 

bilinmektedir: 

 Üç basamaklıdır. 

 Çift sayıdır. 

 Onlar basamağındaki sayının sayı değeri, birler 

basamağındaki rakamın sayı değerinden küçüktür. 

 Bu sayı 3’e tam bölünebilmektedir. 

7- Buna göre Burak’ın çözmesi gereken soru sayısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 539    B) 726            C) 162 



 

8- Yukarıdaki işlemler arasındaki 

ilişkiye göre “?” yerine 

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) 764        B) 846     C) 864 

 

 

Öğrenciler Gözlüklü Gözlüksüz Toplam 

Erkek 5  18 

Kız  12 15 

Tablo: Sınıfımızdaki Öğrenci Sayıları 

9 ve 10. soruları tabloya göre cevaplayınız. 

9 - Tabloyla ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır? 

A) Sınıfta 8 gözlüklü öğrenci vardır. 

B) Sınıfta 25 gözlüksüz öğrenci vardır. 

C) Gözlüksüz erkek öğrenci sayısı gözlüksüz kız öğrenci 

sayısından azdır. 

 

10- Bu sınıfın mevcudu kaçtır? 

A) 25       B) 30         C) 33 

 

 



 

 Dünya’da su olmasaydı yaşam mümkün olur muydu? 

 Yeryüzünün büyük kısmı sularla mı kaplıdır? 

  Su katmanı, sadece suda yaşayan canlılar için mi 

önemlidir? 

Yukarıdaki sorular “EVET” ve “HAYIR” olarak yanıtlanacaktır. 

1- Buna göre doğru yanıtlar hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

A) HAYIR - EVET - EVET 

B) EVET - HAYIR - EVET 

C) HAYIR - EVET – HAYIR 

 

Köpeğin cesareti Biberin acılığı 

 Kolonyanın kokusu  Çayın sıcaklığı 
 

2- Tabloda duyu organlarımızla algılayabildiklerimiz boyanırsa 

tablo nasıl görünür? 

A)   B)     C)  

 



 

Aşağıdaki görselde Oktay’ın vurduğu topun spor salonunda 

takip ettiği yollar verilmiştir. 

 

Topa bulunduğu yerdeyken vurulmuş ve sırasıyla A,B,C,D 

noktalarından geçerek F noktasında durmuştur. 

3- Buna göre , Oktay’ın vurduğu top kaç kez yön değiştirme 

hareketi yapmıştır? 

A) 3       B) 4          C) 5 

 

 

Bir jonglör elindeki halkaları sol eliyle havaya 

atıyor, sağ eliyle tutuyor. 

4- Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Sol elinden çıkan halkalar hızlanan hareket yapar. 

B) Halkalar sağ eline doğru inerken hızlanan hareket yapar. 

C) Halkalar en yüksek noktada en hızlı hareketi yapar. 



 

Hatice Hanım, kek yaparken un kavanozu yerine pudra şekeri 

kavanozunu alıp içindekini dökünce keki yeniden yapmak 

zorunda kaldı. 

5- Hatice Hanım, aşağıdakilerden hangisini yapsaydı bu 

durumla 

karşılaşmazdı? 

A) Kavanozun içindeki maddeyi koklasaydı 

B) Kavanozun içindeki maddenin tadına baksaydı 

C) Kavanozun içindeki maddeye daha dikkatli baksaydı. 

 
 

(1) Yoldan geçen araba üstüme çamurlu su sıçrattı.  

(2) Üstümü temizleyeyim derken ayağımı taşa vurdum.  

(3) Neyse ki bakkal Ömer amca bana kolonya uzatıp sakin 

olmamı söyledi. 
 

6- Yukarıdaki metnin numaralandırılmış cümlelerinin 

hangisinde sıvı bir maddeden söz edilmemiştir? 

A) 1  

B) 2  

C) 3 



 

7- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarının 

özelliklerinden biridir? 

A) Tükenebilir kaynaklardır. 

B) Işıkları için para harcanmaz. 

C) İnsanlar tarafından icat edilmemiştir. 

 

a. Ses dalgalar hâlinde yayılır. 

b. Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. 

c. İnsan kulağı bütün sesleri duyabilir. 

8- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) a ve b     B) a, b ve c    C) b ve c 

 

Fatih, evinde otururken üstlerinden geçen yolcu uçağını 

görmemesine rağmen sesini duyuyordu. 

9- Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Ses her yöne dalgalar hâlinde yayılır. 

B) Yapay ses kaynakları her yerden duyulabilir. 

C) Doğal ses kaynakları ses kirliliğine neden olmazlar. 

 

 



 

- Pürüzlü madde: .......................... 

- Yumuşak madde: ........................ 

- Esnek madde: .............................. 

10- Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken doğru örnekler 

hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? 

A) odun - hamur - sünger 

B) cam - peynir - kum 

C) halı - demir – yay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Arda, Kenan’a muayene olup Damla’dan ilaçlarını almıştır. 

 Damla, Arda’nın yetiştirdiği sebzeleri satın alıp evinin 

ihtiyaçlarını gidermiştir. 

1- Yukarıda verilenlere göre Arda, Kenan ve Damla’nın 

meslekleri hangi alanlarda topluma hizmet vermektedir? 

  Arda  Kenan  Damla 

A)    beslenme      sağlık  eğitim 

B)   beslenme      sağlık  sağlık 

C)    iletişim         eğitim      beslenme 

 

Adnan: O topu nasıl kaçırırsın. Senin yüzünden yenildik. 

Emel: Ben oynamayayım o zaman, siz oynayın. 

Onur: Öyle şey olmaz, hepimiz devam edeceğiz. 

Aysun: Bu oyunda daha dikkatli oynarsak yenebiliriz.  

2- Yukarıdaki  konuşmalara göre arkadaşlarının duygularını 

olumlu ve olumsuz etkileyen kişiler hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

       Olumlu              Olumsuz   

A)    Onur-Aysun            Adnan-Emel 

B)   Onur-Emel      Adnan-Aysun 

C)   Adnan-Emel      Onur-Aysun 



 

3- Aşağıdaki durumların hangisinde “Hayır!” demek gerekir? 

A) Yabancı biri bize yiyecek bir şey ikram ettiğinde 

B) Arkadaşımız ders çalışmak için annesinden izin alıp evimize 

gelmek istediğinde 

C) Tanıdığımız kişiler bizden yardım istediğinde 

 

 

Açıktaki kablolara 
dokunmak 

Pencereden 
sarkmak 

Saçlarımızı 
kurutmak 

Islak zeminlerde 
koşmak 

 

4- Tabloda kazalara neden olabilecek davranışlar 

boyandığında tablo nasıl görünür? 

A)            B)           C)  

 

 

5- Obezite hastalığına yakalanmamak için hangisini içeren 

besinleri diğerlerinden az tüketmeliyiz? 

A) Vitamin     B) Yağ    C) Protein 

 



 

I. Tuvaletten çıkarken sifonu çeker, çıktıktan sonra ellerimi 

sabunla yıkarım. 

II. Açıkta satılan yiyecekler lezzetli olduğundan bu yiyecekleri 

sıkça tüketirim. 

III. Parkta içtiğim sütün paketini çöp kutusuna atarım. 

6- Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? 

A) I ve II     B) I ve III    C) II ve III 

 

 

 

İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aile bütçemizi 
korumalıyız. 

 

İhtiyaçlarımız, isteklerimizden önce karşılanmalıdır.  

Harçlıklarımızı harcamamalı, tamamını biriktirmeliyiz.  

 

7- Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak 

değerlendirildiğinde tablonun boş sütunu nasıl görünür? 

A)      B)      C)  

 

 

 



 

Eda, dünden kalan ekmeklere bakıp, “Anne, bu ekmekleri çöpe 

mi atacağız?” diye sordu. 

8- Annesinin Eda’ya verdiği hangi yanıt ekmek israfını 

önlemekle ilgili değildir? 

A) Ekmekleri sokaktaki büyük çöp kutusuna atacağım. 

B) Ekmekleri mutfak robotundan geçirip köfte için 

kullanacağım. 

C) Ekmekleri küp küp doğrayıp kızartacağım ve çorbaya 

koyacağım. 

 

I. Komşularımızla özel günler dışında görüşmemeliyiz. 

II. Komşularımızın haklarına saygılı olmalıyız. 

III. Komşularımıza ihtiyaçları olduğunda yardım etmeliyiz. 

9- Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) I ve III     B) I ve II   C) II ve III 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında çalışan 

mesleklerdendir? 

A) Makinist     B) Mimar   C)Mühendis 

 



 

1- Yanda görseli verilen oda bölümü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) bedroom 

B) living room 

C) kitchen 

 

   

2- Yukarıdaki resimlerde hangi renkler vardır?  

A) green - grey – brown 

B) yellow - purple - orange  

C) blue - pink - green   

 

 

Yasin: How many playing cards have you got?  

Ferhat: ........................................ . 

 3- Diyalogdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?  

A) I have got eight playing cards.  

B) No, I haven’t.  

C) Yes,I have. 



 

 

 

Sevim: What's Seda doing?  

Sevgi: She is ............................. .  

4- Boş bırakılan yere uygun gelen 

ifade aşağıdakilerden hangisidir?  

A) cooking    B) studying 

    C) eating 

 

 

 

 

Marsha is                  today.  

 

She can't go out.  

5- Görselin yerine gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) angry  

B) happy  

C) tired 



 

3.SINIF GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI 

(01 Mart 2021) 

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 

1-B 
2-C 
3-A 
4-C 
5-A 
6-A 
7-B 
8-B 
9-A 
10-A 

1-C 
2-A 
3-B 
4-C 
5-A 
6-C 
7-B 
8-C 
9-C 
10-C 

1-C 
2-C 
3-B 
4-B 
5-B 
6-B 
7-A 
8-A 
9-A 
10-A 

1-B 
2-A 
3-A 
4-A 
5-B 
6-B 
7-B 
8-A 
9-C 
10-A 

1-B 
2-C 
3-A 
4-A 
5-A 
 

 


