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Metne göre ilkbaharın gelişiyle ger-
çekleşmeyen olay hangisidir?

Metne göre Ceren ve Arda neyi iple 
çekiyorlardı?

Metne göre Ceren ve Arda bahçeye ne 
tohumu ektiler?

Metne göre Ceren ve Arda’nın ektiği 
fidelerin verdiği ürünlerden birisi de-
ğildir? 

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya 
göre dizilmiştir. Buna göre ikinci ve 
dördüncü sıradaki kelimeler hangisi 
olabilir?

MİKROBUN ETKİLERİ

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne 
göre cevaplayınız.

Ağaçlar çiçek açması.A)

Tohumların yeşereceği günü.A)

Sebze tohumuA)

DomatesA)

dokuz - dorukA)

Havaların ısınması.B)

Baharın gelişini.B)

Elma tohumuB)

KabakB)

dantel - dondurmaB)

Yağmurların yağması.C)

Kırlarda oynamayı.C)

Üzüm tohumuC)

SalatalıkC)

deniz  - dolunayC)

Uzun süren kıştan sonra sonunda ilkba-
har geldi. İlkbaharın gelişiyle çevremizdeki 
ağaçlar rengarenk çiçek açtı. Havalar iyice 
ısındı, kırları yemyeşil çimenler kapladı.

      Ceren ile Arda her bahar olduğu gibi 
bahçelerini belleyip toprağı tırmıkla düzelt-
tiler. Sonra özenle sebze tohumları ektiler. 
Ektikleri tohumlara her gün merakla bakı-
yor, yeşereceği günü iple çekiyorlardı. Bir 
sabah kalktıklar gözlerine inanamadılar. 
Sonunda tohumlar yeşermeye başlamıştı 
tohumları her gün suluyorlar, onlarla konu-
şuyorlardı.

     Bir süre sonra tohumlar fide oldu. Anne-
si ve babasının yardımıyla bahçede başka 
bir bölüm hazırlayarak fideleri oraya dik-
tiler. Yaz geldiğinde Ceren ve Arda’nın do-
mates, biber ve salatalık fideleri ürün ver-
meye başlamıştı.

      Kendi yetiştirdikleri sebzeleri özenle 
topluyordu, büyük bir zevkle hemen her 
öğünde yiyorlardı. Onları en mutlu edense 
emeklerinin karşılığını almalarıydı. Ceren 
ve Arda bir iş başarmanın mutluluğuyla 
kendileri ile gurur duydular.

1.

2.

3.

4.

5.

Türkçe

davul .......... domuz .........

1 2 3 4
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Türkçe
Aşağıdakilerden hangisi hecelerine 
yanlış ayrılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar-
şıt anlamlı kelimeler birlikte kullanıl-
mamıştır?

Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da 
hangilerinde “-ler, -lar” eki çoğul an-
lamda kullanılmıştır?

pren-sesA)

Sınavda önce kolay, sonra zor soruları 
çözdüm.

A)

I - IVA)

il-ko-kulB)

Evin önüne iri yarı şişman bir adam 
geldi.

B)

IB)

Ka-ra-os-man-oğ-luC)

Taze meyvelerin bayatlamasını önle-
mek için serin bir yerde saklamalısın.

C)

I - II - IIIC)

6.

8.

7.

Yukarıda verilen cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

Yukarıda karışık olarak verilmiş keli-
meleri kullanarak anlamlı ve kurallı bir 
cümle yazdığımızda doğru sıralama 
nasıl olur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü-
yük harf kullanımıyla ilgili bir hata ya-
pılmıştır?

1 ve 2 numaralı cümlelerde ön ad (sı-
fat) vardır.

A)

6 - 2 - 3 - 5 - 1 - 4A)

Ayvalı Mahallesi, Keçiören ilçesindedir.A)

4. numaralı cümlede yazım yanlışı var-
dır.

B)

6 - 3 - 5 - 2 - 1 - 4B)

Kurtuluş savaşı 1919-1923 yılları ara-
sındadır.

B)

3 numaralı cümlede eylem yoktur.C)

3 - 5 - 1 - 6 - 2 - 4C)

Merkür de, Dünya gibi bir gezegendir.C)

9.

10.

11.

I. Kitapları ve defterleri çantanıza koyunuz.

Bugün yeşil kazağımı giyeceğim.

Yüce dağları, engin denizleri aştık.

Sütü tencereye döktüm.

Mustafa okula gelecekmi?

II. Kilerden fare çıkınca çok korktum.

III. Pazardan kırmızı fular aldım.

IV. Müdür Beyler sizi görmek istiyor.

özlemle beri görmediği

küçüklüğündenannesinesarıldı

2 31

4 5 6
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Türkçe testi bitti. 
Matematik testine geçiniz.

Türkçe

Verilen cümlelerde yay ayraçlarla ( ) 
gösterilen yerlere sırasıyla hangi nok-
talama işaretleri gelmelidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kı-
saltmalarla ilgili yanlışlık yoktur?

( ‘ ) ( . ) ( , ) ( . ) ( . ) ( . ) ( ! ) ( . ) ( ? )A)

T.R.T’de çok güzel belgesel varmış.A)

( ‘ ) ( . ) ( ‘ ) ( . ) ( . ) ( . ) ( , ) ( . ) ( . )B)

TBMM  23 Nisan 1920 tarihinde açıldı.B)

( ‘ ) ( . ) ( ‘ ) ( / ) ( / ) ( . ) ( ! ) ( . ) ( ? )C)

TDK’dan aldığım kitaptan çok fayda-
landım.

C)

12.

13.

“Burun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde deyim içerinde kullanılmış-
tır?

Yukarıda altı çizili sözcükler birbirle-
rinin yerine kullanılabilir. Buna göre 
hangi hangi kelimeler cümlenin anlamı 
değişmeden birbirleri yerine kullanıla-
bilir?

Doktor burun deliklerinin zarar gördü-
ğünü söyledi.

A)

a
b
c
d

A)

Funda arkadaşının verdiği hediyeye bu-
run kıvırdı.

B)

B)

Arkadaşımla yaşadığımız kaza sonucu 
burun kanaması geçirdik.

C)

C)

14.

15.

Gamze( )nin annesi 5(  )Cadde( )de oturu-
yor.

Annem ve babam 15( )05( )1965 yılında ev-
lendiler ( )

Oh ( ) Sonunda bu işi bitirdim ( )

Dayın sana niçin kızdı ( )

a. Dediğini yapacağım ama bir daha buraya 
gelmeyeceksin.

b. Bu akşam ya da yarın sabah seni mutlaka 
arayacağım.

c. Bilgisayar aldım fakat taksitleri henüz bit-
medi.

d. Eve gidebiliriz veya dışarıda biraz daha 
dolaşabiliriz

a
b
c
d

a
b
c
d
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Matematik

Buna göre, ayın altıncı günün sonun-
da Derya’nın kumbarasında ne kadar 
para birikir?

Yukarıdaki öğrencilerin söylediği sayı-
lardan en büyük olanın en yakın onlu-
ğa yuvarlanışı hangisidir?

192A)

540A)

72B)

950B)

200C)

590C)

1.

3.

4.

2.

Derya kumbarasına para atmaya ayın ilk gü-
nünde başlamıştır. Kumbaraya ilk gün 12 TL 
atmış. Diğer günlerde ise bir önceki güne göre 
8 TL daha fazla para atmıştır.

 » Kenan: Onlar basamağı 9, yüzler ba-
samağı 5 ve birler basamağı 2’dir.

 » Fatma: Birler basamağı 5,  yüzler ba-
samağı 3 ve onlar basamağı 4’tür.

 » Tarık: Yüzler basamağı 2, birler basa-
mağı 3 ve onlar basamağı 2’tir.

(49 + 81) + 27=?

Pelin’in bulduğu cevapla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

Buna göre diğer çocuğun yaşı kaçtır?

Sonuç doğrudur. Çünkü; üç sayısının 
toplanması istenen işlemlerde sıra 
önemli değildir.

A)

8A)

Sonuç doğrudur. Çünkü; 49 ve 81 sayı-
larının toplamı ile, 81 ve 27 sayılarının 
toplamı aynıdır

B)

9B)

Sonucu yanlıştır.C)

10C)

Öğretmenin tahtaya yazdığı soruyu çözme-
ye çalışan Pelin, önce parantez içerisindeki 
sayıları toplaması gerektiğini unutarak önce 
27 ve 81 sayılarını, ardından 49 sayısını top-
lamıştır.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan bireyle-
rin yaşlarıyla ilgili şu bilgiler verilmektedir:

Ailede 2 çocuk vardır.

Küçük çocuk 7 yaşındadır.

Anne küçük çocuktan 28 yaş büyüktür.

Baba, anneden 4 yaş büyüktür.

Ailedeki bireylerin yaşları toplamı 90’dir.
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Matematik

Bir oyuncakçıya giden Hakan Bey, ço-
cuklarına hediye almış ve 116 TL ödeme 
yapmıştır. Buna göre Hakan Bey, aşa-
ğıdakilerden hangilerini almış alabilir?

Yukarıdaki bölme işleminde “A” ile 
gösterilen yere gelen sayı hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 adet top

2 adet araba

2 adet topaç

A)

Payda

Pay

Kesir Çizgisi

A)En büyük değeri 139’dur.A)

En küçük değeri 126’dır.B)

Bölünen olarak adlandırılan bu kısım 
her zaman bölüm ve bölenin çarpımına 
eşittir.

C)

5.

6.

29
 T

L

18
 T

L

22
 T

L 

20
 T

L

B)
2 adet araba

3 adet topaç

1 adet top

B)
Pay

Kesir Çizgisi

Payda

C)
2 adet bebek

2 adet topaç

1 adet araba

C)
Pay

Payda

Kesir Çizgisi

A 14

9

7.

8.

Yukarıdaki çarpım şemasında soru 
işareti yerine gelen sayı hakkında han-
gisi yanlıştır?

Yukarıdaki tanımların ifade ettikleri sı-
rasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

En yakın yüzlüğe yuvarlanışı 600’dür.A)

Çeyreği 145’tir.B)

En yakın onluğa yuvarlanışı 580’dir.C)

3 6

?

.... ....

4 8x

x

x

Bir bütünde kaç eşit parçanın alındığını 
gösterir.

Bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğü 
gösterir.

Pay ve paydayı bütünden ayırmak için kul-
lanılır.
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Matematik

Buna göre pazarcının satamadığı ne 
kadar domatesi kalmıştır?

Buna göre Metin’in sorusunun cevabı, 
aşağıdakilerden hangisidir?

Elmanın kilosu 10 TL olduğunda göre, 
Burak Bey ne kadar ödeme yapar?

48A)

7 saat 15 dakikaA)

24 TLA)

42B)

7 saat 5 dakikaB)

22 TLB)

44C)

7 saat 10 dakikaC)

20 TLC)

9.

10.

11.

12.

13.

Modellenen kesrin okunuşu aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?

Yukarıdaki saatte bir işçinin öğleden 
sonra işten çıkma saati gösterilmiştir. 
Eve ulaşmak için 25 dakika otobüs-
le yolculuk, 20 dakika da yürüme ya-
parak evine ulaştığına göre işçi saat 
kaçta evine ulaşmıştır?

sekizde dörtA)

17.25A)

dört bölü sekizB)

5.25B)

dört bölü onC)

17.20C)

Bir pazarcı, satmak için pazara 120 kg do-
mates getirmiştir. İlk olarak 1/5’ini satmıştır. 
Daha sonra, kalan domateslerin 1/2’sini sat-
mıştır. Son olarak kalan domateslerin 1/8’ini 
satabilmiştir.

425
dakika 

kaç saat, 
kaç 

dakikadır?

1200 gr

Aynı kütleye sahip elmalardan 6 tanesi tartıya 
konulduğunda tartının ekranı görseldeki gibi 
oluyor. Burak Bey, eve giderken; kendisi, kar-
deşi ve 2 amcası için, herkese 3 elma düşecek 
şekilde elma alıyor.

https://ilkokulda.com
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Matematik testi bitti. 
Fen Bilimleri testine geçiniz.

Matematik

Gamze’nin 4 tane 25 kr, 2 tane 50 kr,  
6 tane de 5 TL’si vardır. Gamze para-
sının tamamıyla, tanesi 4 TL olan ka-
lemlerden kaç tane alabilir?

Yukarıda özellikleri verilen geomet-
rik cisimler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

9A) 7B) 8C)

14.

15.

8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 yüzü vardır. 2 
yüzü kare ve 4 yüzü dikdörtgen şek-
lindedir.

Köşesi ve ayrıtı yoktur. Alt yüzü dai-
re şeklindedir. 

6 köşesi, 9 ayrıtı, 5 yüzü vardır. Yan 
yüzleri dikdörtgen, alt ve üst yüzü 
üçgen şeklindedir.

Köşesi ve ayrıtı yoktur. 3 yüzü vardır. 
Alt ve üst yüzeyleri birbirine eşittir.

küp
koni
üçgen prizma
silindir

A) kare prizma
silindir
üçgen prizma
koni

B)

kare prizma
koni
üçgen prizma
silindir

C)

https://ilkokulda.com
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Fen Bilimleri

Yukarıda Dünya’mızın şekliyle ilgili gö-
rüşlerini sürdüren uygarlıklar sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda tanımları verilmiş katmanlar 
sırasıyla hangisidir?

Yukarıda duyu organlarımızın görev-
lerini doğru olanları “D”, yanlış olanla-
ra “Y” olarak sırasıyla değerlendirme 
yaptığınızda sıralama nasıl olur?

Eski Mısırlılar - Babiller - MayalarA)

Kara - Su - HavaA)

D - Y - Y - DA)

Babiller - Mayalar - Eski MısırlılarB)

Hava - Su - KaraB)

D - D - Y - DB)

Mayalar - Eski Mısırlılar - BabillerC)

Hava - Kara - SuC)

D - D - Y - YC)

1.

2.

3.

Dünya’mızın düz bir tepsiye benzediğini 
ileri sürmüşlerdir.

Dünya’mızı büyük bir timsaha benzetmiş-
lerdir.

Dünya’mızı düz bir dikdörtgene benzet-
miştirlerdir.

Dünyanın 3/4’ünü oluşturmaktadır.

Dağlar, ovalar, yaylalar, platolar, taşlar, 
kayalar, evler ve ormanlar bu katmanda 
bulunmaktadır.

Yağmur, kar, rüzgâr, dolu, fırtına gibi olay-
lar bu katmadan gerçekleşir.

Kirpiklerimiz gözümüzü tozdan korur.
Besinlerin tatlarını dilimizle alırız.
Duyu organlarımız dört tanedir.
Kaşlarımız terimizin gözümüze girmesini 
engellemez.

Yukarıdaki boşluklara “sallanma, dön-
me, hızlanma, yön değiştirme, yavaşla-
ma” hareketlerini yerleştirme yaptığı-
nızda hangi kelime dışarıda kalır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

Hangisi laboratuvarda uyulması gere-
ken kurallardan değildir?

dönmeA)

Potaya basket atan basketbol oyuncu-
su topa itme kuvveti uygular.

A)

Her deneyden sonra çalıştığımız orta-
mı toplayıp temizlemeliyiz.

A)

sallanmaB)

Halat çekme oyununda takımlar ipe 
çekme kuvveti uygular.

B)

Laboratuvarda konuşmamalıyız.B)

yön değiştirmeC)

Duran cisme kuvvet uygularsak cisim 
yavaşlar.

C)

Maddeyi kullanmada önce üzerindeki 
etiketi okumalıyız.

C)

Kalecinin kurtardığı top ................... hare-
keti yapar.

Guguklu saatin sarkacı ................... hareke-
ti yapar.

Kırmızı ışığa yaklaşan araba ................... 
hareketi yapar.

Gökten düşen yağmur taneleri ...................
hareketi yapar.

4.

5.

6.
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Fen Bilimleri testi bitti. 
Hayat Bilgisi testine geçiniz.

Fen Bilimleri

Verilen bu maddelerden       ve       ile 
gösterilen maddeler hangi seçenekte 
verilenler olabilir?  

Yay - BardakA) Su - AynaB)

Balon - SüngerC)

7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış-
tır? 

Aşağıdaki varlıkları doğal ve yapay ışık 
kaynakları olarak gruplandırmalardan 
hangisi yanlıştır?

Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin 
şiddeti azalır.

A)

Doğal Işık Kaynakları: Yıldırım, Şim-
sek, Güneş

Yapay Işık Kaynakları: Kandil, El Fene-
ri, Ayna, Gaz Lambası

A)

Sesler uzay boşluğunda yayılabilir.B)

Doğal Işık Kaynakları: Ateş böceği, 
deniz anası, Şimsek

Yapay Işık Kaynakları: Trafik ışıkları, 
Araba farı

B)

Bebek sesi doğal ses kaynağıdır.C)

Doğal Işık Kaynakları: Yıldırım, Ateş 
böceği, Güneş, Şimsek,

Yapay Işık Kaynakları: Mum, Kandil, 
Meşale

C)

Pürüzlü Esnek Sert Kırılgan
Özelllik

Madde

+

+

+

+

+

    ,     ,     ,       ile gösterilen dört farklı 
maddenin özellikleri tabloda “+” işareti ile 
gösterilmiştir.

Yukarıdaki maddelerden katı olanları 
boyayacak olursak görüntü nasıl olur?

A) B)

C)

8.

LPG Tuz

Gümüş Kolonya

Kum Cetvel

9.

10.

https://ilkokulda.com


11

Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı3. Sınıf

#bilgipaylastikcaguzeldir

Hayat Bilgisi

Çok yakın arkadaş olan bu çocukların 
farklı meslek istemesi hangisiyle açık-
lanabilir?

Yukarıdaki boşluklara “yalan, özür, kı-
rıcı, ayrımcılık, tebrik” kelimelerini uy-
gun olarak yerleştirme yaptığınızda 
hangi kelime dışarıda kalır?

Farklı yemekleri sevmeleriA)

ayrımcılıkA)

Farklı sporları sevmeleri.B)

kırıcıB)

İnsanların ilgilerin farklı olabilmesi.C)

yalanC)

1.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1-C sınıfının batısında öğretmenler 
odası bulunmaktadır.

A)

Öğretmenler odası hizmetli odasının 
karşısındadır.

A)

Hizmetli odasına en uzak yer 2-A sını-
fıdır.

A)

1-A sınıfının doğusunda 2-B sınıfı bu-
lunmaktadır.

B)

2-B sınıfının batısında öğretmenler 
odası vardır.

B)

1-B sınıfının kuzeyinde üç tane sınıf 
vardır.

B)

Merdivenler koridorun batısında yer 
almaktadır.

C)

1-D sınıfının batısında 1-C sınıfı vardır.C)

Laboratuvarın kuzeyinde 2-C sınıfı, 1-D 
sınıfının güneyin de 2-A sınıfı bulun-
maktadır.

C)

3.

4.

5.

Hakan öğretmen olmak istersen Tarık 
pilot olmak istiyor.

Oyunlarda kazanan tarafı ............... etme-
liyiz.

Bir hatamız olduğunda ............... dileme-
liyiz.

Yaptığımız şakaların ................... olma-
masına dikkat etmeliyiz.

................ söylersek kimse bize güvenmez.

Öğretmenler 
Odası

Laboratuvar

1-C
Sınıfı

1-A
Sınıfı

1-D
Sınıfı

1-B
Sınıfı

2-A
Sınıfı

2-B
Sınıfı

Hizmetli
Odası

2-C
Sınıfı

G

B D

K

M
erdiven

3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki krokiye 
göre cevaplayınız.
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Hayat Bilgisi testi bitti. 
İngilizce testine geçiniz.

Hayat Bilgisi

Aşağıdaki ifadelerden hangileri oku-
lun topluma olan katkısıyla ilgilidir?

Yukarıda özellikleri verilen meslekler 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi  “Yakın kom-
şu, hayırsız akrabadan iyidir” atasö-
zünün anlamıdır?

Okul kütüphanesinden güzel bir masal 
kitabı aldım.

A)

Öğretmen - Veteriner - Bahçıvan - Dok-
tor.

A)

Yakın komşularımızın bize, kötü akra-
balarımızdan daha fazla yardımı doku-
nur.

A)

Dedem okulumuzda açılan okuma-yaz-
ma kursuna gidiyor.

B)

Mühendis - Doktor - Ressam - Veteri-
ver

B)

Başkaları için iyi şeyler dile ki, başkala-
rı da senin için dilesin ve yapsın.

B)

Beden eğitimi dersinde parmak pasını 
öğrendik. 

C)

Öğretmen - Hemşire - Veteriner - Dok-
tor

C)

Bir ev ne kadar güzel ya da pahalı olur-
sa olsun, komşularımız düzgün olmaz-
sa hiçbir anlamı olmaz

C)

6.

7.

8.

Hayvanları çok sever ve onlarla ilgilendir.

Çocukları çok sever, sabırlıdır. Yeni şeyler 
öğrenmeyi sever.

Çiçeklerle ve bitkilerle ilgilenmeyi sever. On-
lara bakmaktan keyif alır.

Sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Sağlıkla ilgili 
kitaplar okumaya meraklıdır.

Aşağıdakilerden hangisini yaparsak, 
evdeki kaynaklardan tasarruf etmiş 
olmayız?

Yukarıda bir aylık aile bütçelerine göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Dişlerimizi fırçaladığımız sırada muslu-
ğu kapatmak.

A)

Şimsek ailesinin doğalgaz masrafı, Tu-
ran ailesine göre 1150 TL azdır.

A)

Sebze ve meyveleri akan musluğun al-
tında bol su ile yıkamak.

B)

Turan ailesi, ay sonunda gelirinden 
fazla harcama yapmışlardır.

B)

Çamaşır ve bulaşık makinesi tam dol-
madan çalıştırmamak.

C)

Şimsek ailesi, ay sonunda 430 TL ta-
sarruf sağlamıştır.

C)

9.

10.

Şimşek Ailesi
Gelir (TL) Gider (TL)

5000 TL

Elektrik: 180
Doğalgaz: 700

Kira: 1500
İnternet: 150
Mutfak: 1300

Diğer: 750
Toplam: 4580

Turan Ailesi
Gelir (TL) Gider (TL)

8000 TL

Elektrik: 300
Doğalgaz: 1850

Kira: 3000
İnternet: 150
Mutfak: 2500

Diğer: 1600
Toplam: 9400

https://ilkokulda.com
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#bilgipaylastikcaguzeldir

DENEME SINAVI BİTTİ.
Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

İngilizce

Yukarıdaki işlem sonuçlarından doğru 
olanların başına “T”, yanlış olanların 
başında “F”  yazdığımızda sırasıyla sı-
ralama hangisi olur?

Yukarıdaki kelimeleri zıt anlamlarıyla 
eşleştirme yaptığımızda doğru seçe-
nek hangisi olur?

T - T - F - FA)

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

A)

T - T - F - TB)

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

B)

F - T - T - TC)

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

C)

1.

2.

14 + 2 = sixteen

3 x 6 = eighteen

20 - 7 = twelve

100      2 = fifty.
.

fast
1

short
2

strong
3

young
4

tall
a

old
b

weak
c

slow
d

Doktorun çalıştığı yer neresidir?

Merdiven kelimesinin İngilizce karşılı-
ğının doğru yazılışı hangisidir?

Yukarıdaki görsellerin İngilizce karşı-
lıkları sırasıyla aşağıdakilerden hangi-
sidir?

museumA)

stairsA)

fridge -  chair - cupA)

libraryB)

starsB)

chair -  fridge - cupB)

hospitalC)

stiarsC)

chair -  cup - fridgeC)

3.

4.

5.

1 2 3

https://ilkokulda.com


https://www.instagram.com/ilkokuldacom
https://ilkokulda.com
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