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3.SINIF KONU KAZANIM KAVRAMA TESTİ
TURKÇE

Ben yaşlı bir adamım. Kitap okumayı çok severim. Bu sevgiyi, küçük yaşlarda
kazandım. İlkokula başladığım yıllardı. Babam simit, şeker, oyuncak alayım diye para
verirdi. Bu paraları harcamaz, biriktirirdim. Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım.
Kitapçı amca beni tanımıştı. Elimdeki paraya bakar sonra da kitabı seçmemde yardımcı
olurdu.
Yeni bir kitapla eve döndüğüm gün bayram ederdim. Aldığım kitapları biriktirirdim.
Böylece çok güzel bir kitaplığım oldu.
Büyüdüm, yaşlandım ama kitap sevgimi hiç yitirmedim. En güzel günlerim, onların
arasında geçti.
Kitaplar, neler öğrenmedim ki onlardan! İnsanları tanıdım, yaşamayı ve sevmeyi
öğrendim. Şimdi kitap okumayan çocukları görüyorum. Onları böyle gördükçe nasıl
üzülüyorum anlatamam.
Emin Özdemir

Aşağıdaki 1. 2. ve 3. soruları yukarıda verilen metne gore cevaplayınız.

1. Yazar, kitap okuma sevgisini ne zaman kazanmıştır ?
A) Yazar, kitap okuma sevgisini yaşlandığında kazanmıştır.
B) Yazar, kitap okuma sevgisini gençliğinde kazanmıştır.
C) Yazar, kitap okuma sevgisini küçük yaşlarda kazanmıştır.

2.Yazarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz ?
A) Kitaplardan insanları tanımayı öğrenmiştir.
B) Harçlık biriktirmenin gereksiz olduğunu anlamıştır.
C) En güzel günleri kitaplar arasında geçmiştir.

3.Metnin konusu nedir ?
A) Kitap sevgisi
B) Çocuk sevgisi
C) Tasarruflu olmak

4. “Bahar gelince yeryüzü şenlenir.” cümlesinde, aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur ?
A) Ne zaman?
B) Nasıl?
C) Ne?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır ?
A) Limonatayı soğuk içmeyi sever.
B) Benimle barışırsan, bu kitabı sana veririm.
C) Ders programını unuttuğum için çantamı hazırlayamadım.

6. Verilen sözcükleri sözlük sırasına koyarsak sıralama nasıl olur ?
Balkon

A)

Balık

B)

Bal

C)

7. “Kurum” sözcüğü , aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda
kullanılmıştır ?
A) İşçiler, fabrika borusunun içindeki kurumları temizliyorlar.
B) Kardeşim, güvenilir bir kurumda çalışmak istiyor.
C) Kurumlar; resmi, özel ve sosyal olmak üzere üçe ayrılır.

8.Eyvah ( ) ödevimi Ahmet ( ) in evinde unutmuşum ( )
Yukarıdaki parantezlerle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri gelmelidir ?
A) (!), (‘), (.)
B) (,), (‘), (!)
C) (.), (‘), (.)

9.

1. Kalabalığı görünce çok şaşırmıştı.
2. Cengiz, küçük bir kasabada yaşıyordu.
3. Çünkü yaşadığı yer çok sakindi.
4. Bir gün babasıyla şehre gitti.

Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olmalıdır ?
A) 1-2-3-4
B) 4-3-2-1
C) 2-4-1-3

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın farklı bir özelliği nitelenmiştir ?
A) Doksan altı sayfa kitap okudum.
B) Kırmızı kağıda resim çizdim.
C) Marketten dört limon aldım.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?
A) Atletizm yarışmasında 8. oldum.
B) Ahmet, 8.inci sınıfta okuyor.
C) Sekizinci sayfadaki soruyu çözemedim.

12.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi, aldığı ek nedeniyle
anlam değişikliğine uğramıştır ?
A) Eskiden gemilerde gözcü olarak çalışırdı.
B) Annem, yemeğin tuzunu fazla koymuştu.
C) Bahçeden kopardığı çiçekleri vazoya koydu.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır ?
A) Fil sevimli bir hayvandır.
B) Fil ve fare dost olabilir.
C) Fil, fareden daha ağırdır.

14.” Keskin sirke küpüne zarar” atasözü ile hangi seçenekteki atasözü aynı
anlamdadır ?
A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Damlaya damlaya göl olur.

15.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır ?
A) ba – şöğ – ret – men

B) as – lan – ağ – zı

C) il – köğ – re – tim

3.SINIF KONU KAZANIM KAVRAMA TESTİ
MATEMATİK

A
D

B

E

F

1. Yandaki şekilde bir küpün açılımı verilmiştir ve küpün
her bir yüzeyi harflerle isimlendirilmiştir. Yüzeyler katlanıp küp
haline getirilirse “A” yüzeyinin karşısına hangi yüzey gelir ?

C

A) “B” yüzeyi
B) “C” yüzeyi
C) “D” yüzeyi

2.Saat 13:35’te başlayan çizgi film 40 dakika sürmüştür. Çizgi film bittiğinde
saat kaçı gösterir ?

A)

B)

C)

3.Mehmet amca, 72 kg patatesin
geriye kaç kg patatesi kalmıştır ?

𝟓
𝟖

‘ ni sattı. Mehmet amcanın

A) 27 kg
B) 36 kg
C) 45 kg

A) 27 kg

B) 36 kg

C) 45 kg

4. İki tane 50 ₺, üç tane 20 ₺, dört tane 5 ₺ ve dört tane 1 ₺ parası olan babam,
parasının çeyreğini harcarsa geriye ne kadar parası kalır ?
A) 138 ₺
B) 92 ₺
C) 46 ₺

5.

Abim benden 4 yaş büyüktür. Annemin
yaşı4abimin
yaşının dört katıdır. Annem
benden
yaş büyüktür
48 yaşında olduğuna göre ben kaç
yaşındayım ?

A) 12

B) 8

C) 16

6. Aşağıdaki geometrik cisimlerin ortak özellikleri nelerdir ?

Dikdörtgenler
prizması

Küp

Kare prizma

A) Hepsinin bütün yüzeyleri aynı büyüklüktedir.
B) Hepsinin ayrıt uzunlukları aynıdır.
C) Hepsinin köşe, ayrıt ve yüzey sayıları eşittir.

7. Her gün 2 saat kitap okuyan Ömer, 3 hafta ve 5 günde toplam kaç saat kitap
okumuş olur ?
A) 52 saat
B) 42 saat
C) 62 saat

8. Aşağıdakilerden hangisi doğru parçası modeline örnektir ?

A) El fenerinden çıkan ışık

B) İki ucu açılmış kalem

C) Çubuk makarna

9.

Yukarıdaki görsellerde verilen varlıkların ağırlıklarını tahmini olarak, ağırdan
hafife doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A)
B)
C)

10. Zeynep, 5 tane sakız için satıcıya 1 ₺ verdi. Satıcı geriye 40 kuruş verdiğine
göre bir sakız kaç kuruş eder ?
A) 8 kuruş
B) 12 kuruş
C) 20 kuruş

11. Aşağıdaki rakamların verilen doğrulara göre simetrileri çizildiğinde, hangi
seçenekteki sayının simetrisi kendisinden büyük olur ?

A)

B)

C)

12. Pide kuyruğunda Atlas baştan 6. sırada, sondan ise 10. sıradadır. Pide
kuyruğunda toplam kaç kişi vardır ?
A) 15
B) 16
C) 14

13. Terzi, 2 metrelik bir kumaşı 4 defa keserek uzunluğu eşit parçalara
ayırmıştır. Her bir parçanın uzunluğu kaç santimetredir ?
A) 40 cm
B) 50 cm
C) 60 cm

14.

Yukarıdaki süslemede boş bırakılan kutucuklara aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?

A)

B)

C)

15. Özge’nin evi ile market arasındaki uzaklık 32 metredir. Özge süt almak için
markete giderken, yolun yarısında para almayı unuttuğunu fark eder ve eve geri
döner. Para aldıktan sonra markete gider, sütünü alır ve eve geri döner. Özge
toplam kaç metre yol yürümüştür ?
A) 64 metre
B) 80 metre
C) 96 metre

3.SINIF KONU KAZANIM KAVRAMA TESTİ
HAYAT BİLGİSİ

1.

1. Özenli kullanılmayan eşyalar çok çabuk yıpranır.
2. Bizden sonra gelen öğrencilerin kullanması zorlaşır.
3. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmalıyız.

Burak, arkadaşlarına sunum yaparken cümlelerini hangi sırayla kullanırsa
anlamlı bir konuşma yapmış olur ?
A) 2 – 3 – 1
B) 3 – 1 – 2
C) 2 – 1 – 3

2. Yerleşim birimlerini büyükten küçüğe sıraladığımızda, aşağıdakilerden hangisi
doğru olur ?
A) Köy – ilçe – il
B) İlçe – il - köy
C) İl – ilçe – köy

3. Sınıf başkanlığı için yapılacak olan bir seçimde Gizem, Merve ve Mahmut aday
olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerde bu adayların konuşmaları verilmiştir. Buna
göre hangi adayın demokratik olduğu söylenebilir ?
Beni seçen her
arkadaşıma
dondurma
alacağım !

Mahmut

A) Mahmut

Bana oy
vermeyen
arkadaşlarımla
küseceğim !

Gizem

B)Gizem

Hepinize
karşı adil
olacağıma
söz
veriyorum !

Merve

C) Merve

4. Beyza’ nın babaannesi şöyle dermiş: “Bizim zamanımızda ev yapacak,
evlenecek ya da tarladan ürün kaldıracak biri olduğunda herkes ona yardım
ederdi. Böylece işler çabuk biter, kimse de kendini yalnız hissetmezdi.”
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?
A) Paylaşımların olması insanların yalnız kalmasına neden olur.
B) Birlik ve beraberlikle zorluklar daha çabuk aşılır.
C) Toplumsal paylaşımlar insanları güçlü kılar.

5.

İl

Muhtar

Mahalle

Kaymakam

İlçe

Vali

Yukarıdaki yerleşim birimleri ve yöneticiler eşleştirilirse sonuç hangi
seçenekteki gibi görünür ?
A)

B)

6. I. Yaşımıza uygun spor yapmalıyız.
II. Sadece et ve balık ürünleri tüketmeliyiz.
III. Kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?
A) I ve III.
B) I ve II.
C) I. II. ve III.

C)

7.

Milli Bayramlarımızdan biri de 19 Mayıs ………’ dır.

Fatih’in cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
A) Zafer Bayramı
B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8.

Ahmet ve Murat teneffüste futbol oynarken attıkları top okulun camlarından birini kırmıştır. Kırılan cam parçaları Salih’ in bacağının yaralanmasına sebep olmuştur.

Bunu gören Fatma, öncelikle aşağıdakilerden hangisine haber vermelidir ?
A) Salih’in ailesine
B) Nöbetçi öğretmene
C) Okul müdürüne

9.
•
•
•

Fabrika bacalarına ve araba egzozlarına filtre takmak.
Cam, plastik ve kağıt gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmak.
Sanayi atıklarını deniz ve akarsulara dökmek.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğal çevreyi korumaya yöneliktir ?
A) 2
B) 1
C) 3

10.

1. Sandık seçim listelerini ilan eder, seçmen kağıtlarının dağıtılmasını
sağlar.
2. Askerlik çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip eder.
3. Doğan ve ölen kişilerin kaydını tutarak ilgili kurumlara bildirim yapmak.

Yukarıdaki görevler kime aittir ?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Muhtar

11. Ülkesindeki baskılardan dolayı 1986 yılında göç ederek ülkemize yerleşen
ve kırdığı rekorlarla yurdumuza sayısız madalya kazandıran “Cep Herkülü”
lakaplı haltercimiz kimdir ?
A) Rıza Kayaalp
B) Vecihi Hürkuş
C) Naim Süleymanoğlu

12. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk ulusuna canımı
vereceğim.” sözleri Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtmaktadır ?

A) Açık sözlülüğünü
B) Vatanseverliğini
C) Dürüstlüğünü

13. Aşağıdaki görsellerden hangisi ülkemizdeki tarihi güzelliklerden biri
değildir?

A)

B)

Babil Bahçeleri

C)

Sümela Manastırı

İshak Paşa Sarayı

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yön bulmada kullanılan yöntemi ifade
ederken hata yapılmştır ?

A)

Doğan güneşe doğru sağ kolumuzu uzatırsak önümüz güneyi, arkamız kuzeyi
gösterir.

B)

Karınca yuvalarının girişi güneyi gösterir.

C)

Ağaçların ve kayaların yosun tutan kısımları kuzeyi gösterir.

15. Esmanur, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisidir.
Aşağıdakilerden hangisi Esmanur’un ailede üstlenebileceği görevlerden biri
olamaz ?
A) Sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardımcı olmak.
B) Evin tüm alışverişini yapmak.
C) Kardeşinin ödevlerine yardımcı olmak.

3. SINIF KONU KAZANIM KAVRAMA TESTİ
FEN BİLİMLERİ

1.
K

L

Doğal

Yapay

Yukarıdaki tabloda K ve L harfleri ile gösterilen yerlere hangi seçenekte
belirtilenler getirilmelidir?
K

L

A) Yağmur sesi
B) Kamyon sesi
C) Gök gürültüsü

Kedi sesi
Korna sesi
Radyo sesi

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı davranış kulak sağlığını olumsuz
etkiler ?

A)

Kulağım ağrıdığında hemen ilaç içerim.

B)

Kulağımı temizlerken sivri uçlu cisimler kullanmam.

C)

Şiddetli seslerin olduğu ortamlarda ağzımı açarım.

3. Murat ve Cansu, her bahar mutlaka ağaç dikmektedirler.

Murat ve Cansu, bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini sağlamaz ?
A) Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak
B) Çevre temizliğine katkıda bulunmak
C) Ormanlık alanların azalmasına neden olmak

4.
1. Bütün canlılar solunum yapar.
2. Tüm canlılar doğar, büyür ve gelişir.
3. Hayvanlar kendi besinini üretebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
B) 1 ve 2.
C) 2 ve 3.

5. Pillerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) Kullanım süresini tamamlamış piller, normal çöplerden ayrı olarak toplanmalıdır.
B) Piller, akülere ve şehir elektriğine göre daha uzun ömürlüdür.
C) Taşınması kolay ve uzun ömürlü olduklarından tüm araçlarda kullanılmalıdır.

6.

1. Cep Telefonu

a. Pil

2. Tost Makinesi

b. Batarya

3. Kumanda

c. Şehir Elektriği

Yukarıdaki araçlar ve bu araçları çalıştıran enerji kaynakları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir ?
A) 1 – b, 2 – a, 3 – c
B) 1 – b, 2 – c, 3 – a
C) 1 – a, 2 – c, 3 – b

7. Bitkilerin büyüyüp gelişimi ile ilgili,
I. Yalnızca çiçekli bitkiler büyür ve gelişir.
II. Suya, havaya ve ışığa ihtiyaçları vardır.
III. Her ortamda büyüyüp gelişebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A) I ve II.
B) Yalnız II.
C) II ve III.

8.

Peribacaları
Yukarıdaki görsel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A) İnsanların oluşturdukları yapay çevredir.
B) Doğanın ve insanın birlikte oluşturduğu çevredir.
C) Doğanın kendi döngüsü içinde oluşan doğal çevredir.

9. “Her canlı belli bir olgunluğa eriştikten sonra neslini devam ettirmek için
kendine benzer yavrular meydana getirir.” Bu, canlıların hangi özelliğidir?
A) Üreme
B) Büyüme
C) Boşaltım

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tamamında canlı varlıklar verilmiştir?
A)
taş

toprak

su

tırtıl

kuş

bulut

B)

C)
fil

ayçiçeği

sincap

Genç
bitki

11.

Erişkin
bitki

Bitkilerin yaşam
döngüsü

Tohumun
çimlenmesi

Tohum

Yukarıdaki bitkilerin yaşam döngüsü şemasında hangi iki aşamanın yeri
değiştirilirse şema doğru olur ?
A) Genç bitki - Tohum
B) Genç bitki – Tohumun çimlenmesi
C) Erişkin bitki – Genç bitki

12. Öğretmen öğrencilerinden elektriği güvenli kullanmaları konusunda neler
yapılması gerektiğini yazmalarını istermiştir.
Ayhan: Islak elle lambaları açıp kapatabiliriz.
Burhan: Elektrikli aletler bozulduğunda kendimiz tamir edebiliriz.
Seyhan: Prizlere metal eşyalar sokmamalıyız.
Hangi öğrenciler hata yapmıştır?
A) Seyhan
B) Ayhan ve Burhan
C) Burhan ve Seyhan

13. I. Çamaşır suyu ve deterjanlara dokunmam.
II. Cam eşyalara dikkatli yaklaşırım.
III. Kibrit ve çakmakla oynamam.
IV. Oyuncaklarımı ortada bırakmam, toplarım.
Evde güvenlik kurallarına uyan Onur, bu cümlelerden kaç tanesini söyler ?
A) Üç
B) Dört
C) İki

14. Elektrik çarpması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
A) Sigortalar kapatılmalıdır.
B) Kuru bir tahta ile elektrikli araç uzaklaştırılmalıdır.
C) Yangın tehlikesine karşı su dökülmelidir.

15.

Bütün canlılar akciğerleri
ile solunum yapar.
D
Bitkiler beslenmeden
yaşamlarını
sürdürebilirler.
D

Y

1.

2.

Y
Canlı varlıkların tamamını
bitkiler ve hayvanlar
oluşturur.
D

3.

Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ve yanlış (Y) olduğuna karar vererek
ilerlediğimizde, kaç numaralı kutuya ulaşırız ?
A) 1.
B) 2.
C) 4.

Y

4.

3.SINIF KONU KAZANIM KAVRAMA TESTİ
İNGİLİZCE

1-The ball is ...........
A) triangle

B) rectangle

C) round

2- The cat is ....................
A) on the table B) under the chair C) on the sofa

3-........... is Mary?
She is ..................
A) Where/ at the bank
B) Where/ at the zoo
C) What/ at the zoo

4-Where is the museum?
........... I don't know.

A) Sorry B) Sure C) Hello

SAKARYA

ANKARA

ERZURUM

5. 6. ve 7. Soruları görsele bakarak cevaplayınız.
5- How is the weather in Sakarya?
A) It’s rainy.
B) It’s cloudy.
C) It’s snowy.

6- What’s the weather like in Erzurum?
A) It’s snowy.
B) It’s stormy.
C) It’s windy.

7- Is Ankara sunny?
A) No,it isn’t.
B) Yes,it is.
C) It is foggy.

8- What is this?
A) Sofa
B) Armchair
C) Fridge

9- Aşağıda taşıtlar ve bulunabilecekleri yerler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi
yanlıştır?

A) plane - air

B) ship - sea

10-Sorunun cevabı hangisi
olamaz ?
Where is the helicopter?

A) It’s in the sky.
B) It’s in the air.
C) It’s on the sea.

C) train - road

