
3. SINIF 192030303 - A TÜRKÇE
1. Krokilerde cadde tek yönlüdür ve trafi-

ğin akış yönü ok ile gösterilmiştir. İfade-
de okulun önündeki durakta inilmesi ve 
sola yani otobüsün geldiği yöne doğ-
ru yürünmesi söylenmiştir. Ardından 
soldaki ilk sokağa girilmesi ve sağdaki 
2.binanın bulunması belirtilmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Soru sorulan kişi ödevi yapmamıştır. 
A seçeneği buradan anlaşılmaktadır. 
İfadede "sen de mi" denildiği için ödevi 
yapmayan başka kişiler de olduğu an-
laşılır. Ancak C seçeneğinde belirtildiği 
gibi verilen ödevin hiç kimse tarafından 
yapılmadığı bu ifadeden çıkarılacak bir 
sonuç değildir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Aylık, sözcüğü A seçeneğinde "bu ay 
için" anlamında, B ve C seçeneklerinde 
maaş anlamında kullanılmıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Karakterlerin özelliklerini belirtilen söz-
cüklerden kara, çil ve koca sesteş (eş 
sesli) sözcüklerdir.

kara: toprak parçası

kara: renk

çil: yüzdeki küçük benek

çil: bir av kuşu

koca: eş

koca: büyük

Verilen sözcüklerden sadece "küçük" eş 
sesli değildir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. A seçeneğinde ormanda ağaç görül-
mesi ender bir durum olamaz. Yanlış.

B seçeneğinde her gün karşılaşılan kişi 
ender değil sık sık görülür. Yanlış.

C seçeneğinde 70 metreden atılan gol, 
her zaman karşılaşılan bir durum de-
ğildir. Doğru.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Görselde kitap okuyan bir çocuk ve 
Lord Byron'un okumanın önemine yö-
nelik bir sözü yer almaktadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Sarp hikâyesinde kralın yasakçı ve 
acımasız, terzinini de inatçı olduğunu 
belirtmiştir. Bu özellikler kral ve terzinin 
kişilik özellikleridir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Ali'nin metni 4 paragraftan oluştuğuna 
göre ya bilgilendirici ya da öykülendi-
rici metindir. Ayşe'nin metni 3 kıtadan 
(dörtlükten) oluştuğu için kesin ola-
rak şiirdir. Samet'in metnine bir başlık 
koyması hangi türde metin yazdığının 
göstergesi değildir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Filmin ana karakteri olan genç, bir ya-
rışma programına katılmıştır. Genç, 
yarışma sırasında zihinsel yolculuklar 
yapsa da olay yarışmanın yapıldığı 
stüdyoda yaşanmıştır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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10. Şiirde naylon poşet yerine doğal mal-

zeme olan kâğıdın kullanılması öğüt-
lenmektedir. Şiir, okuyucuya doğal 
malzemelerin daha çok kullanılması-
nın gerekliliğini anlatmaktadır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. İfadedeki anlatım günlüktür. Günlük, 
insanın tüm duygu ile düşüncelerini 
paylaştığı sırdaşıdır. Günlük tutmak 
yazma becerisini geliştirdiği gibi yaşa-
nılan olayların daha iyi değerlendiril-
mesini sağlar. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Verilen bilgilerle şu tablo oluşturulabilir.

Ali Eray Ayşe

Saç rengi Siyah Beyaz –

Boy
uzunluğu

– Uzun Kısa

         Kişiler

Özellikler

Bu durumda Eray beyaz saçlı ve uzun 
boyludur. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. A seçeneğinde verilen levha, yaya ve 
taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlerde 
bulunan bir levhadır. B seçeneğinde 
verilen levha şehir içi ve şehir dışında 
bulunabilen bir levhadır. C seçeneğin-
de verilen levhanın anlamı "Dikkat! Ya-
bani hayvan çıkabilir." dir. Yabani hay-
vanlar doğal ortamda yaşar. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

14. Verilen sözcükler hecelerine ayrıldığın-
da şu görüntü oluşur:
bağ - la - ma kı - na

sesteş hecehece hecehece

ye - me - ni

hece hece hece
Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Şairin dizeleri incelendiğinde öğrenci-
lerden birini gazete satarken gördüğü 
anlaşılmaktadır. A seçeneğinde görsel 
şiirde yer alır. Yine B seçeneğindeki 
öğrenci "Kar altında kiminiz limon sa-
tar." dizesinde anlatılmaktadır. Parkta 
oyuncaklara binen bir çocuktan şiirde 
söz  edilmemektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. Şair, "Sınıfın en devamsızını bir sinema 
dönüşü tanıdım." diyerek zamanı sine-
ma dönüşü olarak belirtmiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

17. "Götürmek istedi küfesinde

Elimdeki ıspanak demetini" dizelerin-
den en tembel öğrencinin ıspanak ta-
şımak istediği anlaşılır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

18. aslıaslı ve aliuz doğum günü mesajı, 
muratak ise tebrik mesajı atmıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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19. Verilen sözcüklerin zıt anlamlılarıyla 

eşleşmesi şöyledir:

aşağı - yukarı

alçak - yüksek

Doğru yanıt A seçeneğidir.

20. Cümleler olayların oluş sırasına göre 
şöyle sıralanabilir:

•  Hazırlıkların tamamlanıp akar yakıt 
alınması

•• Yolculuğun ilk 30 km'sinin sorunsuz 
son 15 km'sinin yorucu geçmesi

••• İlk mola yerine yaklaşılırken arıza 
yaşanması

•••• İlk molanın Ağaçbaşı Yaylası'nda 
verilmesi

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. Bölümü 13 olan işlemler şöyle sıralanır:

65 ÷ 5 = 13               91 ÷ 7 = 13

52 ÷ 4 = 13               78 ÷ 6 = 13

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Bölen

Kalan

7 7 3
- 6 24

1 7
- 1 2

5

Bu bölme işlemindeki yanlışlık kalan 
sayının (5), bölen sayıdan (3) büyük ol-
masıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Tablodaki sayıların en yakın oldukları 
onluklar şöyledir:

       
40 60 80

90 60 50

Birler basamağı 0 olan sayılar 10'a kısa 
yoldan bölünürken en sağdaki 0 silinir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Eda'nın yaptığı bölme işlemi şöyledir:

      
7 4 3

- 6 24
1 4

- 1 2
02

7 4 24
- 7 2 3

2veya

Bu durumda kalan sayı 2, bölünen 
sayı 74'tür. 3, bölüm ya da bölendir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. Erol Usta her daireye 4 pencere taktı-
ğında toplam 72 pencere takmıştır. Bi-
nadaki daire sayısını bulmak için böl-
me işlemi yapılır.

daire vardır.
7 2 4

- 4 1 8
32

- 32
00

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Ali tanesi 14 TL'den 7 adet terlik aldığına 
göre satıcıya 14 x 7 = 98 TL ödemiştir. 

Terlikleri iade eden Ali, tanesi 2 TL olan 
çoraplardan 4 adet alırsa parası 4 x 2 = 8, 
98 - 8 = 90 TL kalır. Kalan 90 TL ile ta-
nesi 5 TL olan patiklerden 90 ÷ 5 = 18 
adet alabilir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. İşlemlerde verilmeyen sayılar şöyledir:

 7 x 10  = 70               70 x 10  = 700

                    7 x 100  = 700

Bu durumda,

10  x  10  = 100   

10  + 100  = 10   

100  ÷ 10  = 10   

    Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. En yakın onluğa yuvarlandığında 350 
sayısını veren KLM sayıları 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ve 
354'tür. Bunların içinden en yakın yüz-
lüğe yuvarlandığında 300 sayısını ve-
renler 345, 346, 347, 348 ve 349'dur. 
KLM'nin en küçük değeri  ise 345'tir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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9. A C

x B C
6 4

+3 2
3 8 4

olduğuna göre C x C = 4 ve 
C = 2'dir.

C = 2 ve C x A = 6 ise A = 3'tür.

A = 3 ve B x A = 3 ise B = 1'dir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

10. Tablonun tamamlanmış hâli şöyledir:

x 8 7 5

4 32 28 20

5 40 35 25

Doğru yanıt A seçeneğidir. 

11.  
13 metre 23 metre 15 metre

İpler birleştirildiğinde toplam uzunluk 
13 + 23 + 15 = 51 metre olur. 51 metrelik 
ip 3 eş parçaya ayrıldığında her parça 
51 ÷ 3 = 17 metre olur.

Buna göre,

1. parça  13 4
2. parça 17
3. parça 152
Görüldüğü gibi 1 ve 3. parçalar iki farklı 
renkte ipten oluşur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12.   

7
7

7
7
7

21

21

7

Duvarın en yüksek yeri pembe, en al-
çak yeri mor renk ile gösterilmiştir. 

Bu durumda en yüksek yer

7 + 21 + 7 + 7 + 7 = 49 cm, en alçak yer 
7 + 7 + 21 = 35 cm yüksekliğindedir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

13.           22
x 5

1 1 0

23
x 5

1 1 5

24
x 5

1 20

Görüldüğü gibi çarpanın 5 olduğu iş-
lemlerde diğer çarpan 1 artırıldığında 
çarpım 5 artmaktadır. Örüntünün 6. 
adımındaki işlem 27 x 5 = 135'tir.

135 – 115 = 20 olur. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

14. Ali'nin yaşı 2 + 5 = 7'dir. Annesinin yaşı 
7 + 29 = 36  çift sayıdır. Ali ve Ay-
şe'nin yaşları toplamı 2 + 7 = 9  tek 
sayıdır. Annesi, Ayşe'den 36 - 2 = 34 
yaş büyüktür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. 9 1 3
- 9 30

0 1

Yandaki bölme işlemi sonu-
cuna göre bölüm 30, kalan 
1'dir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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16. Satışı yapılan ayran sayısı

8 x 4 = 32'dir. Çetele tablosuna dönüş-
müş hâli: 

 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 = 32

Doğru yanıt C seçeneğidir.

17. Okulda 6 x 4 = 24 kişi sandviç almıştır. 
Bunların birer tane de ayran aldığı dü-
şünülürse 24 tane de ayran aldıkları be-
lirlenir. Bu durumda geriye 32 – 24 = 8 
ayran kalır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

18. 7 x 4 = 28 kraker satılmıştır. Her krakeri 
2 öğrenci yediyse toplam 28 x 2 = 56 
öğrenci kraker yemiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. 32 x 1 = 32 TL ayran

24 x 5 = 120 TL sandviç

28 x 1 = 28 TL kraker

Tüm besinlerin satış tutarı 

32 + 120 + 28 = 180 TL olur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. 24 kişi tüm besinlerden birer tane alır-
sa 28 - 24 = 4 geriye alınacak 4 adet  
kraker kalır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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1. İleride okul olduğu düşünerek hızını 

azaltan sürücü, okul geçidi levhası-
nı gördüğü için ifadede söylenenleri 
yapmıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Bıçak ve çatal sivri-kesici aletlerdir ve 
kesiğe neden olabilir. Zararlı kokular 
yayan temizlik maddeleri insanı ze-
hirleyebilir. Kömür sobasına yanarken 
temas etmek yanığa neden olabilir. 
Akıntının güçlü olduğu yerlerde boğul-
malar yaşanabilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Binlerce kişinin stadyumdan kısa sü-
rede ayrılmasını sağlayan önlem, acil 
çıkış kapılarıdır. Stadyum, AVM, spor ve 
konser salonu gibi yerlerde insanların 
kısa sürede tahliye edilmesi yeterli sa-
yıda yapılan acil çıkış kapıları ile yapılır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Besin maddesi satışı yapmak için açı-
lan bir iş yeri, yetkili makamlardan (be-
lediye, il sağlık müdürlüğü vb.) iş yeri 
ruhsatı almak zorundadır. Ruhsatı ol-
mayan yerlerden besin maddesi alış-
verişi yapılmamalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Toplumun ortak kullanım alanlarında 
insanların en çok dokunduğu ve dola-
yısıyla kirlettiği yerlerin başında mus-
luk başlıkları gelir. Son yıllarda ortak 
kullanım alanlarında yaygınlaşan ve 
musluğa dokunmadan su akıtan sen-
sörlü (fotoselli) musluklar bu sorunu 
çözmüştür.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

6. Afişteki doğru ve yanlış uygulamalar 
şöyledir:

✗ ✗

✓ ✓

Diş macunu

çok fazla

Duş süresi

çok uzun

Sıvı sabun

miktarı yeterli

Diş macunu

yeterli miktarda

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Sarp, kış mevsiminde yaz meyveleri 
yememeye, Eylül de karpuz ve taze 
fasulyeyi doğal mevsiminde yeme-
ye karar vermiştir. Bu durumda ▲ ve 
■ yerine yaz meyve veya sebzeleri 
(çilek, karpuz, erik, şeftali, kiraz vb.), ★ 

yerine de karpuz ve taze fasulyenin 
doğal mevsimi yaz yazılmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Krokide yer alan levhalardan sadece 
M (yaya geçidi), yayaların karşıdan 
karşıya geçişleri için güvenli yeri gös-
termektedir. Diğer levhalar:

K  bisiklet giremez ve N  kontrolsüz 
demir yolu geçidi anlamındadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. R şehrinde 5 kaza meydana geldiği 
için trafik kurallarına daha çok uyudu-
ğu söylenebilir. S şehrinde çok fazla 
kaza yaşanmasının sebebi trafik işa-
ret levhalarının yokluğu değil, kuralla-
ra uyulmamasıdır. S şehrinde 35 kaza 
yaşanırken P ve R şehirlerinde toplam 
25 kaza yaşanmıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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10. Unlu besinlerin vücutta olumsuz etkiler 

oluşturduğu hastalık çölyaktır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Kendi evinden Ali'nin evine giden Mert 
sırasıyla PTT ve marketin olduğu yer-
lerden geçip Ali'nin evininin olduğu 
bölgeye gitmelidir. Bunun için Mert en 
az 3 tane yaya geçidinden geçer.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. Trafik polisi, trafikteki taşıt ve yayaları 
denetleyen kişidir. Harita mühendisi 
ise yeryüzü şekillerini belirleme çalış-
maları yapan kişidir. Film yönetmeni 
ise konusu hazırlanmış hikâyelerin fil-
mini çekip topluma ulaştıran kişidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. İlk paragrafta televizyonun, ikinci pa-
ragrafta fotoğraf makinesinin özellikle-
rinden bahsedilmiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Kesik olaylarında yaralıya ilk müda-
haleyi yapan meslekler doktor veya 
hemşirelerdir. Cankurtaranlar ise deniz 
kıyılarında görev yapıp insanları bo-
ğulmalara karşı korurlar.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

15. Krokide yeşil, sarı, turuncu, mavi ve 
mor evlerden en az birine bisiklet ile 
ulaşma olanağı vardır. Sadece pembe 
evlerin bulunduğu yer, bisiklet giremez 
levhalarıyla çevrelendiği için bu evlere 
bisiklet ile ulaşmak mümkün değildir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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1. Soruda bizden istenen görsele göre 

doğru olan bir ifade ile boşluğu dol-
durmamızdır. Verilen görselde oturma 
odasında ‘sofa’ (kanepe) bulunmakta-
dır. A seçeneği ‘yatak’ ve C seçeneği 
‘sabun’ anlamına gelir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Soruda su ısıtıcısının nerede olduğu 
sorulmuştur. Görsele göre su ısıtıcısı 
masanın üstünde bulunmaktadır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Soruda ‘square’ (kare) ve ‘round’ (daire) 
şekilleri doğru görselle eşleştirilmemiş 
‘triangle’ (üçgen) ise doğru şekille eş-
leştirilmiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Soruda görselin içinde kaç tane oyun-
cak bebek olduğu sorulmuştur. Görsel-
de üç tane oyuncak bebek bulunmak-
tadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Soruda Ecrin, Andy’e kırmızı balonlara 
sahip olup olmadığını sormuştur. Veri-
len görsele göre Andy, kırmızı balonla-
ra sahip değildir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Soruda verilen bilgiye göre Ali, kah-
verengi bir oyuncak ayı, kırmızı bir 
uçurtma ve sarı bir topa sahiptir. Bu üç 
oyuncak B seçeneğinde birlikte veril-
miştir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Soruda ‘Let’s sing!’ (Hadi şarkı söyleye-
lim.) ifadesine uygun olan görseli işa-
retlememiz istenmiştir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Soruda verilen bilgide küçük ve yavaş 
bir hayvandan söz edilmiştir. Bizden 
istenen buna uygun görseli işaretle-
memizdir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Görselde yer alan kişi yaşlı bir erkek 
olduğu için ‘grandfather’ (büyükbaba) 
sözcüğü boşluk için uygundur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Soruda görselde kaç tane kuş olduğu 
sorulmuştur. Görselde ‘twelve’ (on iki) 
tane kuş bulunmaktadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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1. Ali, 35 metre doğuya yürürse turuncu 

yani M noktasından, 80 metre batıya 
yürürse yeşil yani L noktasından çıkan 
sesleri duyar.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Sarp, ambulansın sesini giderek artan 
şekilde duyduğuna göre ambulans 
Sarp'a yaklaşmaktadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Kırmızı doğru parçası üzerinde verilen; 
gitar, uçak ve saat sesleri yapay, su, 
insan ve rüzgâr sesleri doğal ses kay-
naklarıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Haritaya göre hem havaalanı hem de-
mir yoluna yakın olan K, ses şiddetin-
den en fazla, her ikisine de uzak olan 
M ise ses şiddetinden en az etkilenen 
yerlerdir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. 1.  1 numaralı bölge en büyük doğal 
ışık kaynağımız Güneş tarafından 
aydınlatılmaktadır. Doğru

2. 2 numaralı bölge karanlık olduğu 
için aydınlatmada yapay ışık kay-
nakları kullanılır. Doğru

3. 1 numaralı bölge aydınlık 2 numa-
ralı bölge karanlık olduğu için 1 nu-
maralı bölgede kullanılan elektrik 
miktarı 2 numaralı bölgeye göre 
daha azdır. Doğru

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Tablodaki maddelerden 
Kar ve buz katı,
Hava ve su buharı gaz,
Yağmur ve benzin sıvı hâldedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Yün kazağın yumuşak ve esnek, ye-
mek masasının sert ve pürüzsüz olma-
sı gerekir. Kazağın pürüzsüz, masanın 
kırılgan olması hem mümkün hem ge-
rekli değildir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Dünya tıpkı futbol topu gibi küresel bir 
şekle sahiptir. Pembe noktanın aynı 
yere geri ulaşması, Dünya'nın şeklinin 
küresel olduğu kanıtlar.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. Tuz ruhu koklanmamalıdır, zehirlenile-
bilir. Doğru.

Kırık cama dokunulmamalıdır, kesik 
yaşanabilir. Doğru.

İlaca bakmanın bir tehlikesi yoktur. 
Yanlış. Doğru olan ilacın doktor tavsi-
yesi dışında kullanılmamasıdır.

Motor yağı tadılmamalıdır, zehirlenile-
bilir. Doğru.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. A seçeneğindeki oyuncak sallanırken 
yön de değiştirir. B seçeneğindeki kay-
dırakta sadece hızlanma ve yavaşla-
ma yaşanır. C seçeneğindeki tahtere-
valli yukarı veya aşağı doğru yönde 
hareket eder.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ
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11. Vida yerine takılırken veya çıkarılırken 

dönme hareketi yapar. Vida, şarjlı mat-
kap ile takılırken vidaya itme kuvveti 
uygulanır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Ebru, oyuncağın sesini duymak için 
kulağını, yerini görmek için gözünü 
ve oyuncağı hareket ettirmek için kul-
landığı kumandayı dokunma duyusu 
olan derisi sayesinde kullanmıştır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. İnsan kulağı her sesi işitemez. Ciha-
zın 2. özelliği, insan kulağının her sesi 
duymaması ile ilgilidir. Cihazın sesini 
yalnızca sivrisinekler duymaktadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. Sarp'ın kutunun içini görememesinin 
nedeni içeride ışık olmamasıdır. Sarp, 
kutuya delikler açarak veya içeriye bir 
ışık kaynağı sokarak hediyesini göre-
bilir. Görme olayının gerçekleşmesi için 
ışık gereklidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Sel, çığ ve heyelan büyük ağırlıklara 
ulaşan su, kar ve toprağın harekete 
geçmesi ile oluşur. Çığ ve heyelanda 
katı hâlde olan kar ve toprak, selde ise 
sıvı hâlde olan su hareket eder.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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