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ÜÇÜNCÜ SINIF

Bir dakikada Latin 
alfabesinden en 
fazla  küçük ve 55
büyük basım harfini 
tanır ve okur.  

En fazla  30
kadar kelimeyi 
doğru okur. 

En fazla  kadar 40
kelimeyi 
doğru okur. 

Metindeki temel 
bilgileri kapsayacak 
şekilde kısa ve 
basit cevap verir. 

55 'ten fazla 
kelimeyi 
doğru okur. 

100 'den fazla 
kelimeyi 
doğru okur.

Metinde verilmiş 
olan bilgilerle 
ilgili açıklamalı 
cevap verir.   

Kendi tahminleri, 
belirlemeleri ve 
değerlendirmelerine 
ait cevap verir. 

Bir dakikada Latin 
alfabesinden  ile 70

 arası küçük ve 75
büyük basım harfini 
tanır ve okur. 

Bir dakikada Latin 
alfabesinden  'ten 95
fazla küçük ve 
büyük basım harfini 
tanır ve okur. 

36 45 ile  arası 
kelimeyi doğru 
okur.  

60 70 ile  arası 
kelimeyi 
doğru okur.  
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HARFLERİ, TANIMA 
VE ONLARİ 
SÖYLEME - SESLER

KELİME OKUMA
(MANTIK 
İÇERMEYEN METİN)

METİN OKUMA

OKUNAN METNİ 
ANLAMA –
ANLAYARAK 
OKUMA
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ÜÇÜNCÜ SINIF
- Tek rakamlı ve iki rakamlı 
   sayıları kıyaslar. 
- İki rakamlı sayıları kıyaslar.
- İki rakamlı ve üç rakamlı 
   sayılar kıyaslar. 
- Üç rakamlı sayıları tam 
   yüzlüklerle kıyaslar.

- Aynı ve farklı yüzlüklerdeki 
üç rakamlı sayıları hafif zorluklarla 
kıyaslar (tam yüzlük olmayanlarda) 

- Onlar ve birlerin yerlerinin 
   değiştirildiğ i üç rakamlı 
   sayıları kıyaslar. 
- Onluk rakamlarında farklılık 
   gösteren üç rakamlı sayıları kıyaslar. 

- Geçişli bir şekilde üç rakamlı sayıyı 
   bir rakamlı sayı ile toplar.
- Geçişli bir şekilde iki rakamlı sayıları toplar.
- Geçişsiz bir şekilde üç rakamlı 
   sayıyı iki rakamlı sayı ile toplar. 
- Tam onluklardaki üç rakamlı sayı 
   ile iki rakamlı sayıyı toplar. 

Üç rakamlı sayıları toplar.- İki rakamlı sayıyı bir rakamlı 
   sayıyla toplar.
- Geçişsiz bir şekilde üç rakamlı 
   sayıyı bir rakamlı sayıyla toplar.
- Üç rakamlı sayıları tam 
   yüzlüklerle toplar.

- Geçişli bir şekilde bir rakamlı sayıyı 
   iki rakamlı sayıdan çıkarır. 
- Tam yüzlüğe kadar üç rakamlı 
   sayıyı çıkarır. 

Üç rakamlı sayıları çıkarır.- Geçişsiz bir şekilde iki rakamlı 
   sayıdan bir rakamlı veya iki 
   rakamlı sayıyı çıkarır. 
- Tam onluklardan iki rakamlı 
   sayı çıkarır. 

Toplama ve / veya çıkarma gibi 
işlemlerden biri ile çözülen ve 
çözümü için birden fazla adıma 
ihtiyaç duyulan basit metinli 
ödevleri anlar ve bunları sayıya 
doğru bir şekilde dönüştürür.

Toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölme gibi işlemlerden biri ile 
çözülen ve çözümü için birden 
fazla adıma ihtiyaç duyulan 
metinli ödevleri anlar ve bunları 
sayıya doğru bir şekilde 
dönüştürür çözer. 

Toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölme gibi işlemlerden biri ile 
çözülen basit metinli ödevleri 
anlar ve bunları sayıya doğru 
bir şekilde dönüştürür ve tek 
adımda çözer. 

Geometrik şekil dizesini sürdürür.

Sunulan birçok şekil arasından çember, kare, üçgen ve dikdörtgeni tanır. 

BIR DAKIKADA   ödev çözer.4

BIR DAKIKADA   ödev çözer.3

BIR DAKIKADA   ödev çözer.7

BIR DAKIKADA   ödev çözer.5

BIR DAKIKADA   ' den 9
fazla ödev çözer.

-  veya  sayısı için yükselen 1 2
  üyeli dizeyi sürdürür.
-  sayısı için azalan üyeli dizeyi 1
  başlatır, sürdürür ve tamamlar. 

-  ,  veya  sayısı için 2 3 5
yükselen üyeli dizeyi başlatır 
ve tamamlar. 

-  sayısı için azalan üyeli dizeyi 3
   başlatır ve tamamlar.
-  ,  veya  sayısı için azalan 2 5 10
   üyeli dizeyi başlatır ve tamamlar.

BIR DAKIKADA   ' den 8
fazla ödev çözer.
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SAYILARI KIYASLAMA

SAYI DİZESİNİ
SÜRDÜRME

METİNLİ ÖDEVLER

GEOMETRİK ŞEKİL 
DIZESINI SÜRDÜRME

GEOMETRİK
ŞEKİLLERİ TANIMA

TOPLAMA VE
TOPLAMA
İŞLEMİNİN HIZI

ÇIKARMA VE
ÇIKARMA
İŞLEMİNİN HIZI


