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TÜRKÇE 4

ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler, 

Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe 
dersidir. Günümüzde sadece bilgiyle donanımlı olmak, 
insanlar için yeterli değildir. Bilgili olmanın yanı sıra, 
düşünen, araştıran, inceleyen, insan haklarına saygılı ve 
çevresine duyarlı bireyler olmak gerekiyor. 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecekte böyle 
bireyler olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı‛nın ön gördüğü plan ve programa göre içerik 
hazırlanmıştır. Bütün derslerde başarılı olabilmeniz için 
okuduğunuzu anlama, güzel konuşma ve yazma becerisini 
kazanmanız gerekir. 

Ana dilinizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için bütün 
bu becerileri kazanmanız gerekir. Bu yıl Türkçe dersini 
zevkle okuyacağınıza ve daha meraklı, daha bilgili, daha 
araştırmacı, daha başarılı olacağınıza da inanıyorum. 

Başarı ve mutluluklar her zaman sizlerle olsun... 
Haydi başlayalım!
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• Tatiliniz sona erdi, tatilde neler yaptınız?
• Tatil boyunca arkadaşınızı, öğretmeninizi, okulunuzu özlediniz mi?

Anlatınız.

DERSE HAZIRLIK 

 Yaz tatili sona erip okullar açıldı. İlk günler okula alışmak biraz zor. Ama git 
gide buna alışırız. Okulda eski arkadaşlarla buluşur, yeni arkadaşlarla 
tanışırız. Hep bunlar ne kadar heyecanlıdır. Sevgili öğretmenlerimizle de 
buluşmak, buna ayrı bir zevk, bir kıvanç, bir sevinç katar. Eski öğretmenlerin 
yerine bazı yenileri katılırsa, onların huyunu öğrenmek bizim borcumuzdur.
 Yeni ders yılında eklenen yeni ders ve yeni kitaplarla da karşılaşırız. Bilgi 
üstüne bilgi alırız, adam oluruz. İlkin kendimize, sonra ana baba ve 
yurdumuza yararımız dokunur. Yeni ders yılı başlarken, aramızdan çoğumuz 
buna benzer söz veririz: "Bu yıl derslerime ara vermeden çalışacak, 
öğretmenimin anlattıklarını can kulağı ile dinleyeceğim, derslerimi günü 
gününe hazırlayıp başarılı bir öğrenci olmaya çaba harcayacağım, 
defterlerimi, kitaplarımı temiz tutmaya, yırtıp karalamamaya, kalemimi, 
silgimi, iletkimi kaybetmemeye ve okulda arkadaşlarını kırmayan bir çocuk, 
öğretmenini üzmeyen bir öğrenci, sokakta da herkes tarafından sevilen bir 
insan olmaya çalışacağım."

DERS YILI BAŞLARKEN 
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• BİLGİ - Bir konu ya da iş
konusunda öğrenilen şeyler.

• MERAK - bir şeyi anlamak,
öğrenmek, için duyulan, içten
gelen istek.

SÖZLÜK

Sevinç Dergisinden 

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Okuduğunuz metni, olayların sırasını 

bozmadan kısaca anlatınız. “Bir Tatil Anısı” 
adlı metinde geçmişte yaşanan bir olay 
anlatılmaktadır. Bu tür yazılara anı denir. 
Siz de bir tatil anınızı sınıf arkadaşlarınıza 
anlatınız.

    Ancak! Size, tatilde başımdan geçen bi anımı anlatacağım, başıma neler 
geldi, asla tahmin edemezsin. Annemin dikiş odasını karıştırıyordum. 
Meraklı olduğum gibi karıştırmayı da çok severim. Sen de sever misin? 
Acaba neler var, neler yok diye bütün çekmecelerin içine baktım. 
Bulduğum her şeyle oyun kurabilecek kadar oyun oynamayı çok 
seviyorum. Harika şeyler buldum dikiş odasında. En güzeli de sayı kartları 
çekmecesiydi. İnanılmazdı. Bir çekmece dolusu sayı kartı! Hayal edebiliyor 
musun? Annem hepsini gruplara ayırmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9’lar bir 
bölümde, 10’dan 99’a kadar olan sayı kartları başka bir bölümde duruyor. 
Görünce gözlerim yuvalarından fırladı. Ben bunlarla neler oynarım neler, 
diye düşündüm ve hepsini halının üstüne döktüm. Saatlerce oynadım. 
Kartlardan kuleler yaptım. Kartlardan arabalar yaptım, onları halının 
üstünde sürdüm. İnanılmaz eğlenceliydi. Tabii ki annem gelene kadar! 

- Ne yaptın, diyerek endişeyle içeriye girdi. Bu soruyu duyunca asla
yapmamam gereken bir şey yaptığımı anladım. Annem sayı kartlarını 
dağıttığım için bana kızdı. - Evladım, onlar benim sayı kartlarım ve benim 
için çok değerliler. Ben onları birler, onlar, yüzler diye ayırmıştım. Yanlarına 
basamak değerlerini yazmıştım. Offff, hepsi birbirine karışmış. Lütfen onları 
yerlerine koy, dedi. 

Annem matematik öğretmeni yerdeki kartları nasıl toplamam gerektiğini 
göstermek için bir örnek yaptı. Sonra beni sayı kartlarıyla baş başa bıraktı. 
İşin kötüsü şu ki ben hiçbir şey anlamadım.•
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• Bu ders yılının ilk günü okula kiminle ve nasıl geldiniz?
• Arkadaşlarınızı yeniden görmek sizde nasıl bir duygu uyandırdı?

DERSE HAZIRLIK 

Çok eğlendik tatilde, 
Dağda kırda sahilde. 
Ormanlarda dolaştık, 
Dereler, göller aştık.

Denize girip yüzdük, 
Akşam kıyıda gezdik.
Gündüzleri dolaştık,
Biraz daha büyüdük.

Dikkatli güneşlendik,
Gölgelerde dinlendik.
Tatil verdi bize hız,
Ders yılına hazırız.

Hamdi TUNCE

OKULA DÖNÜŞ 

• SAHİL – Karanın deniz, göl,
ırmak boyunca uzanan bölümü.

• KIYI – Kara ile suyun birleştiği
yer.

SÖZLÜK
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Öğrenelim

Şiirin ana duygusunun nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin konusunu yazınız. 

Şiirin konusu: _____________________________

Şiirin ana duygusu: Okula dönüş heyecanı. Şiirde verilmek istenen temel duyguya 
ana duygu denir. Ana duygu şiirin bütününden çıkarılır. 

Okuduğunuz şiire uygun iki başlık bulunuz.

___________________________   __________________________

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şiirde ne anlatılıyor?
• Şiiri okurken neler hissetiniz?
• Tatilde neler yaptınız?
• Yaz tatilinin bitmesi ve okulların açılması sizi hem sevindirmiş,

hem de üzmüş olabilir. Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza an-
latınız.

YAZALIM

Yaz tatili ile ilgili bir anınızı defterinize yazarak kısaca anlatınız.
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Okuldaki ilk gününüzü anlatınız.

“Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler halinde yazılan metin türüne şiir 
denir.”

Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz.

MACERA 

Başlık Dize: Şiirin her bir satırına dize denir.

Küçüktüm, küçüktüm,  
Oltayı atım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.

Kıta: Şiirin dört dizeden oluşan 
bölümüne kıta denir.

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı; 
Kuyruğu gökkuşağı renginde;
Bir salıverdim gökyüzüne;
Gökyüzünü gördüm.

Orhan Veli Kanık
Şair: Şiiri yazan kişiye şair denir.

Şiire bağlı kalarak, duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir mektup yazınız.

ÖDEV:
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Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların yapraklarını çevirmekti. Her re  
simli sayfa, beni dakikalarca oyalardı. Diyebilirim ki resimle anlatılan hayatı, o za man 
ben, gerçek hayattan daha çekici bulurdum. Bir ağaç resmi, bence bir çı nar dan veya 
serviden daha çok görülmeye değerdi.

Önümde açık bir kitap olduğu zaman, kendimi bütün masal şehzade ler in den daha 
mutlu sayardım. Karşımdaki boyalar, gölgeler, çizgiler, beni çok et ki le di.

Okumaya başladıktan sonra, kitaba karşı olan ilgim daha da arttı. Şimdi, say faları 
üzerinde akşamlara kadar dalıp kalmam için bir eserin resimli olması şart değildi. 
İçinde okuyabileceğim birkaç satır buldum mu, o kitaba büyük bir is tek le atılıyordum. 
Yüzlerce cildi, daha on yaşıma basmadan okumuş ve topla mış tım. Kitaplarımın 
okunması kadar, görünüşleri de hoşuma giderdi.

 Ara sıra okumaktan başımı kaldırınca kafamda birçok hayal oluşurdu. Biraz önce 
okuduğumu, hayalimde canlanmış bulurdum.

Bazen bir sözcük beni düşündürürdü. Bazen de bir tümceyi pek parlak bulur, 
ezberlemek isterdim. En çok, anlamını bilmediğim sözcükler, bana daha önem
li gibi gelirdi. Bu sözcükleri kavramak için zengin bir kitaplığa ihtiyacım ol duğu nu 
düşünürdüm. Bu zengin kitaplığa sahip olmazsam böyle güzel söz cük le rin anlamını 
hiçbir zaman öğrenemeyeceğim, diye korkarım. 

Cenap ŞEHABETTİN

• Kitap okumayı seviyor musunuz?
• Kitap okumanın yararlarını araştırınız.

DERSE HAZIRLIK 

KİTAPLARIMLA BAŞ BAŞA

TARTIŞALIM

• “Kitaplar, insanların en bilgili
dostlarıdır, bizi hem bilgilendirir hem de
eğlendirirler.“ Cümlesi üzerine sınıfta
tartışınız.

• ŞEHZADDE – Padişahların
erkek çocuklarıdır.

• CİLT – Bir eserin ayrı kitap
olarak basılan bölümlerinden her
biri.

SÖZLÜK
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DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Yazar, küçükken niçin resimli kitapları okumayı seviyor?
• Okumaya başladıktan sonra yazarın kitaplarla ilişkisi nasıldır?
• Yazar, niçin zengin bir kitaplığa sahip olmak istiyor?

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM

Okuduğunuz yazı beş paragraftan oluşmuştur.
Paragraflar, bir düşünceyi, duyguyu, bilgi veya dileği ya da olayın bir bölümünü 

açıklayan cümleler bütünüdür. 
Her paragrafta anlatılanları kısaca konuşarak ya da yazarak özet çıkarmış 

oluruz. 
• Yukarıdaki açıklamalara dikkat ederek yazıyı özetleyiniz.
• Çıkardığınız özeti arkadaşlarınıza okuyunuz.

HAYAL GÜCÜ VE GİZEMLER
• Dünyaya gelen her çocuğa neden bir ad verilir? Yaşadığımız kentlere ilçelere, köylere.... 

evimizde beslediğimiz hayvanlara neden bir ad veririz?
• Varlıkların adı olmasaydı yaşam nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü?

BAŞLIK 
Adsız bir kitap gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Kitap dediğin adıyla birliktedir, adıdır bir 
bakıma. Başlıksız yazı olmaz. Eksiktir böyle yazılar, bir bitmemişlik vardır böyle yazılarda. 
Yazarın bir başlığa sarıp sarmaladığı ürünler er geç bir başlığa kavuşur. Yazar için kitabın başlığı, 
can damarıdır. En özgün başlıklar en özgün yazarların yaratısıdır.

Aşağıda bir kitap tanıtım örneği verilmiştir. Bu örneği okuyup inceleyiniz.

Alice Harikalar Diyarında – Lewis Carroll
Masal, kız kardeşi ile pikniğe çıkan küçük sarışın Alice’in “Geç kaldım” diyen bir 
beyaz tavşanın arkasından gitmesi ve tavşanın girdiği deliğe bakarken delikten 
içeriye düşmesiyle başlar. Küçük delik bir anda büyür ve Alice’i fantastik bir 
dünyanın içine çekiverir. Tavşanın peşine takılan Alice, bir anda kendini fizik 
kurallarının çok da geçerli olmadığı garip bir dünyada buldu. Yediği ya da 
içtiği her şey kızcağızı ya küçücük yapıyor ya da dev gibi büyütüyordu. Kendi 
gözyaşlarından oluşan kocaman bir denizde boğulmaktan güç bela kurtulup, 
komik bir çay partisine katılan Alice’i daha bir sürü acayip macera bekliyordu. 
Masalda yer alan Cheshire Kedisi, Alice istediğinde ortaya çıkar ve genellikle 
Alice’i kızdıran konuşmalar yapar. Ama Cheshire Kedisi’nin tüm konuşmaları 
felsefi değer taşır ve Alice’i yaşam pencerelerini zorlar. Masal bu büyüleyici hayal 
dünyasından bir ağacın dibinde Alice’in uyanması ile sona erer.



T Ü R K Ç E

15

• Severek okuduğunuz bir kitabı, arkadaşlarınıza tanıtınız.
Kitabı tanıtırken:

 Kitabın adını, yazarını;
 Konusunun geçtiği yeri ve zamanı;
 Olay ve kişileri;
 Kitapla ilgili düşüncelerinizi kısaca açıklayınız.

Okuduğunuz son kitapla ilgili olarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

KİTAP OKUYORUM, OKUDUKÇA BÜYÜYORUM 

• Kitabın Adı:

• Kitabın Yazarı:

• Sayfa Sayısı:

• Kahramanlar:

• En Sevdiğim Kahraman:
Nedeni:

• Bu Kitaptan Öğrendiklerim:

• Bu kitabı Arkadaşlarıma Öneririm/Önermem:
Çünkü:

ÖNERİ: Okuduğunuz her kitap için böyle bir tablo yapıp doldurunuz. Bu tabloları 
biriktirerek kendinize bir kitap tanıtım dosyası/defteri oluşturabilirsiniz.

ÖDEV:
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Anlatınız dinleyeyim 
Nasıl olur dağ, tepeler, 
Dere ile bu nehirler
Olsun bunlar benim yurdum.

İşte yavrum cevap sana:
 Şu gördüğün güzellikler, 
Dağlar, taşlar ve tepeler, 
Çayır, çimen ve dereler.

Göller ile akarsular,
Köy ve büyük kasabalar, 
Bu gördüğün parça toprak, 
Senin güzel yurdun ancak.

Bunlar için yerde yatan 
Can vermiştir senin atan, 
Ona benzer kahramanlar 
Bu yurt için savaştılar.

Fahri KAYA

• “Yurt” deyince aklınıza gelen üç sözcük söyleyiniz.
• Yurdunuza karşı sevginizi nasıl gösterirsiniz?

DERSE HAZIRLIK 

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM 8 Eylül, “Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü” 
olarak kutlanmaktadır. Bu bayram, 
Devlet Bayramıdır. “Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü” ile ilgili 
arkadaşlarınızla birlikte araştırma yapınız.

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair, yurdunun nasıl olmasını ister?
• Şair, yurdun güzelliklerini nasıl açıklamıştır?
• Yurdumuzun güzelliklerini tanıtmanızı istersek, nasıl tanıtırdınız?

YURT
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Kendinizi Üsküp’te bir turist rehberi, arkadaşlarınızı da turist olarak düşününüz. 
Görsellerde yer alan tarihi ve turistik yerlerin özelliklerini anlatınız/yazınız.
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SEN BİR REHBERSİN
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Hülya, kitap okumayı çok severmiş. Boş zamanlarını sürekli kitap okuyarak, yeni 
bilgiler öğrenerek geçirirmiş. Hülya’nın arkadaşı Cem ise hiç kitap okumaz, boş 
zamanlarını bilgisayarın başında oyun oynayarak harcarmış. Bir gün Cem doğum 
gününü kutlamak için Hülya’yı ve diğer arkadaşlarını davet etmiş. 

   Arkadaşları Cem’e oyuncaklar, bilgisayar oyunları hediye etmiş. Hülya ise Cem’e 
bir hikâye kitabı almış. Cem, Hülya’nın hediyesiyle hiç ilgilenmeden hemen yeni 
bilgisayar oyunlarıyla oynamaya başlamış. Bir gün Cem`in bilgisayarı bozulmuş. Cem 
oynayacak oyun bulamadığı için çok sıkılmış. Odasında kendisine yeni bir oyuncak 
ararken Hülya’nın ona doğum gününde hediye ettiği hikâye kitabını bulmuş. Önce 
“bir iki sayfa okur, sonra da sokağa oynamaya giderim” demiş ama kitabı okudukça 
çok hoşuna gitmiş. Cem, okudukça yeni yeni şeyler öğreniyormuş. Kitabı bitirince 
“keşke daha önce bilgisayar oynamak yerine kitap okusaydım. Kitaplar oyunlardan 
daha güzel hem de çok eğlenceli. Bundan sonra ben de hep kitap okuyacağım” 
demiş. 

• Kitapla dostluğunuz ne zaman başladı?
• Kitaplarımızı korumak için neler yapmalıyız?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Cem boş zamanlarında neler yaparmış?
• Cem'in canı neden sıkılmış ve ne yapmış?
• Cem yeni yeni şeyler nereden öğrenmiş?
• Siz kitap okuyor musunuz? Okumayan

arkadaşınıza neler söylersiniz? Anlatınız.

ÖĞRENELİM - ANLATALIM 

Kitaplar, doğruyu, iyiyi, güzeli bulmayı yardım eden dostlarımızdır. Kitaplarla dostluğu-
muz küçük yaşlarda başlarsa, büyüyünce de sürer. Siz de kitaplığınızdaki (eğer varsa) 
kitaplardan beğendiğiniz bir tanesini arkadaşlarınıza tanıtınız. Tanıtırken kısaca kitabın 
konusunu, adını ve yazarını belirtiniz.  

KİTAP EN İYİ DOSTTUR
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Ö
Ğ
R
EN
EL
İM

Cümlenin Güzelliği Nerde Gizlenir

Yazmak düşünmektir. Cümle düşünerek kurulur. 
Cümlenin kuruluşu iki temel öğeye dayanır:
a) Sözcük seçimi,
b) Sözcüklerin cümle içinde yerli yerine oturtulması, sıralanması.

• Doğru dürüst yazabilmeniz için şuna da dikkat etmeniz gerekir:
• Cümleler arasında anlamlı bir bağlantının bulunması koşulludur.
• Her cümle, önceki cümleye bağlanmayı gerekli duyar.
• Cümleler arasında doğal geçişler olmazsa, o zaman yazıda kopukluk olur.

Unutmayın: 
Düzyazının belkemiği cümle olduğuna göre, yazarken iyi düşün yoksa doğru 
dürüst cümle kuramasın. Ama kitap da okuyacak olursan bunu daha kolay ve 
çabuk öğrenebilirsin.

D
Ü
Ş
Ü
N
EL
İM

Kitap olmadan nasıl bilgi sahibi olabiliriz?
Edergi: Elektronik ortamda kullanılabilen dergiler elektronik dergi

(edergi) olarak adlandırılır. 
Ekitap: Elektronik ortamda kullanılabilen kitaplar elektronik kitap

(ekitap) olarak adlandırılır.
Elektronik kitap veya ekitap her türlü bilgisayar çeşidinde okunabilmesi 

için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar dosya formatıdır.
Ekitap, basılı benzerinin bütün özelliklerini (kâğıt hariç) kapsamakla

birlikte ek olarak ses, görüntü (video) ve etkileşimli bağlantıları da 
içermektedir. Ekitap, kolaylıkla internetten çekilebilecek, elektronik posta 
ile okura gönderilebilecek durumdadır. Çok kolay güncellenmesi, kolay 
taşınması, depolanma sorununun olmaması, baskı maliyetlerini ortadan 
kaldırması, ses, video ve etkileşim olanaklarının bulunması gibi ekitabın 
birçok avantajı vardır.
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YAZIN DİLİ
DÜŞÜNMEK

Nasıl düşünürsünüz? Bu da soru mu demeyin. Herkesin kendine özgü bir düşünüş 
biçimi vardır. Kimi ellerini şakağına dayar, uzaklara dalıp gider. Kimi sizinle konuşurken, 
sizi dinlerken bambaşka bir dünyadadır. Kimi gazetesini, kitabını okurken kendine 
dünya kurar. Düşünmek, kolay iş midir? Herkes düşünebilir mi? Hani bir araç olsa da 
düşünceleri okuyabilsek, okuyabilsek de görsek. Ne mi? Pek çoğumuzun hiçbir şey 

düşünmediğini, hatta düşünme 
nedir onu bile bilmediğini... 
Düşünmek, karanlıkların içinde 
bir aydınlık aramaktır, bir aydınlık 
yaratmaktır. Bunun içindir ki 
bir eğitim işidir düşünmek, 
düşünebilmek.

Oktay AKBAL

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM

Yukarıdaki Metin Üsküp Türkçesiyle yani 
Üsküp ağzıyla yazılmıştır. Bir önceki 
metinde gördüğünüz Türkçeden farklı 
bir Türkçe. Aynı dili konuşan yani Türkçe 
konuşan bizlerin; yöre, şehirlere ve köylere 
göre değişik söyleyişlerimiz var. Bu değişik 
söyleyişlere ağız denir. Ağız, bir dilin değişik 
söyleyişlere dayanan konuşma biçimidir. 

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM Yazı, bir iletişim sistemidir. Dili 

görselleştirir, kâğıda döker, bunun için de 
kalıcıdır. Kalıcı olan kitapların yazılmasını 
sağlamıştır. Yazın dili, bir dilin dilbilgisi 
kurallarına dayanan, dilin temellerine 
oturan bir dildir. 

ARAŞTIRALIM: 

Sizin şehirde, sizin köyde bu ağız farkları nasıldır? 
Yalnız sizin yörede kullanılan birkaç sözcük yazar mısınız?
Yörenizin diliyle birkaç cümle yazabilir misiniz?

YÖRE DİLİ
HERCAİ

Babacığm, babacığım! Bak bu çiçek nekadar insana benzey. Bunun adını süler misin 
bana!  Bu çiçegin adi “Hercai” dır. Ne kadar güzel! Sanki bize bişey sülemek istey, 
hep bize bakay ve güley.

 Tabi a canım? O da insanlar
gibi kendi diliyle konuşi, insanlar 
gibi,  esleni, insanlar gibi güneşten, 
havadan, sudan ve topraktan 
büyüy.

Hüseyin SÜLEYMAN
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Çevrene şöyle bir göz gezdir. Gördüklerinin nelerden yapıldığını hiç merak ettin 
mi? Çevremizde gördüğümüz her şey çeşitli malzemelerden yapılır. Farklı nesneleri 
yapmak için farklı malzemeler kullanırız. Metal, plastik, kumaş, cam, kâğıt ve tahta 
her gün kullandığımız eşyaların yapıldığı malzemelerden bazılarıdır. Su almak için 
metalden yapılmış musluğu açarız. Dişlerimizi plastik bir diş fırçası ile fırçalarız. 
Önce teneke kutulara, çocukların giydiği renkli tişörtlere ve kitaplara bak. Sonra 
metal, pamuk bitkisi ve ağaçları incele. Bakalım hangi nesnenin hangi malzemeden 
yapıldığını bulabilecek misin?

Helen ORME

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çevremizde gördüklerimiz nelerden yapılır?
• Çevremizde hangi malzemelerden yapılmış eşyalar vardır?
• Diş fırçamız hangi malzemeden yapılmıştır?
• Su almak için kullandığımız musluğumuz hangi maddeden yapılmıştır?

Haydi!
Şimdi hep 

birlikte 
çevremizi 
tanıyalım.

ÇEVRENDE GÖRDÜKLERİN 
NELERDEN YAPILMIŞ?
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YAZMA ÇALIŞMASI

Yaşadığınız yerde çevre kirliliğine yol açan bir durumu yerel yönetime (belediyeye) bir 
dilekçe yazarak bildiriniz ve bunun düzeltilmesini isteyiniz. 
Dilekçeyi nasıl yazalım? 
a) Baş kısma, hitap olarak ilgili kurum veya kuruluşun adını yazın ve altına da ili ve
ilçeyi belirtiniz.
b) Önce kısaca kendinizi tanıtınız.
c) Sonra gözlemlediğiniz durumu veya saptadığınız sorunu kısaca ve açık biçimde
ortaya koyunuz.
ç) Son olarak da isteğinizi, dileğinizi nezaketle belirtiniz.
d) Yazınızı kâğıdı ortalayarak yazın. Sağ alta o günün tarihini, adınızı, soyadınızı yazıp
imzalayınız. Sol alta da açık adresinizi, telefon numaranızı yazınız.

Doğayı ve doğadaki canlıları korumak için bize düşen görevler nelerdir? 
Okuduğunuz yazı bir gazete haberidir. Siz de gazetelerden bir “çevre haberi” 
bulup arkadaşlarınıza okuyunuz. Yurdumuzda veya dünyada adını duyduğunuz, 
gönüllü çevre kuruluşları var mı? Bu kuruluşların yaptığı çalışmaları araştırıp 
öğreniniz. Mahallenizde, sokağınızda, okulunuzda çevre kirliliği oluşturan 
görüntülerin fotoğrafını çekerek bunları yerel yönetimlere iletiniz. Çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesini ilgililerden isteyiniz.

ARAŞTIRALIM: 
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Bugün arkadaşlarla toplandık. Şehrimizin resmini 
çizmeye karar verdik. Resmi ilk bitiren Kerem oldu. 
Baktım ki sayfa baştan başa siyaha boyanmış. 
Dayanamadım, “Bu nasıl şehir? Hani bu şehrin 
caddeleri, ağaçları, evleri, insanları?” diye sordum. 
Boynunu büktü Kerem. “Ne yapayım? Bu şehrin 
havası o kadar kirli ki hiçbiri görünmüyor.” dedi.

Nihal’in resmine baktık. Sayfa arabalarla doluydu. “Bu şehirde arabadan başka bir 
şey yok mu?” diyecek oldum. Nihal, “Yok. Üstelik trafik de tıkalı...” dedi.

Alp’in resminde de sadece evler vardı. Birbirine yapışık, yüksek beton evler... “Bu 
şehrin göğu yok mu?” diye sordum Alpe. “Yok, onu apartmanlar delmiş.” dedi Alp. 
Sefa’nın resmi farklıydı, insanlar sergisini andırıyordu. Yakından bakınca, bunların 

insan kafaları olduğunu anladık. Soru 
dolu bakışlarımızı görünce... Sefa, “Bu 
şehir çok kalabalık. Yolda yürüyemiyorum. 
Pencereden baktığım zaman yalnızca 
kımıldayan insan kafaları görüyorum. dedi.

Elif in resmini hepimiz çok beğendik. 
Masmavi bir gök, yemyeşil parklar, tertemiz 
bir deniz, güzel bir bahçenin içinde evler 
vardı. Bir ağızdan, “Ne güzel Hangi şehir 
bu?” diye bağırdık. Elif kıs kıs gülerek 
“Hayalimdeki şehir.” dedi.

A. Vahap AKBAŞ

• Çevremize nasıl sahip çıkabiliriz?
Araştırınız!

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Öykümüzdeki sıraya göre, şehirde yaşanan hangi sorunlar anlatılıyor?
• Yaşadığınız yerde hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
• Bu sorunların giderilmesi için neler yapılabilir? Düşününüz!

ŞEHRİN RESMİNİ ÇİZMEK
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Merhaba çocuklar! Biz vücudunuzun düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan 
organlarız. Birbirimizle uyum içinde çalışmadığımız zaman işler pek yolunda gitmez. 

Bütün sistemi yöneten ve emirleri aldığımız en önemli organ beyindir. Beyin, 
kafatasının üst kısmında yer alır ve vücudunuzdaki tüm hareketler beyin sayesinde 
gerçekleşir. Beyin hayatınızdaki en önemli iki mucizeden biridir. Diğeri ise kalptir. Kalp, 
yaşamınız boyunca vücudunuzda hiç durmadan çalışan tek kastır. Vücudunuzdaki 
kanı pompalamakla sorumludur. Kalbiniz ile uyum içinde çalışan ve kalp tarafından 
pompalanan kanı temizleyerek karbondioksiti kandan atan organ ise akciğerdir. Akciğer, 
solunum sisteminin en önemli organıdır.

Vücudunuzdaki bir diğer önemli organ ise midedir. Mide, besinlerin geçici olarak 
depolandığı yerdir. Mideye giden besinler önce ağız yoluyla vücuda alınır. Ağızdaki besinler 
azı dişleri ile öğütülür. Daha sonra yemek borusu ile mideye taşınır. Midedeki besinlerden 
yararlı olanların kana geçtiği yer ince bağırsaklar, sindirilmeyen besinlerin toplandığı 
yer ise kalın bağırsaklardır. Besinlerdeki suyu ve tuzu terleme yoluyla vücudumuzdan 
attığımız organımız ise deridir.

Sevgili Çocuklar! Doğru beslenme, hayatınızı sağlıklı bir şekilde geçirmenizi sağlar. 
Bu yüzden beslenmeye bağlı organlarınızı iyi tanımanız ve onları yormamanız gerekir. 
Karaciğeriniz bunlardan biridir. Karaciğeriniz, kanda bulunması gereken şeker miktarını 
ayarlar. Doğru çalışmazsa canınızı sıkabilir. 
Böbrekleriniz ise vücudunuzdaki sıvı dengesini 
düzenler.

Sevgili Çocuklar! Bizi tanımanız sağlığınız 
için oldukça önemlidir. Sağlıklı bir hayat, mutlu 
bir hayattır.

• Sağlığımıza dikkat etmek için neler yapmalıyız?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Metinde neler anlatılmaktadır?
• İnsan vücudu kaç bölümden oluşmuştur? Araştırınız.
• Vücudunuzda hangi organlar var? Adlarını söyleyiniz.
• Sağlığımıza dikkat etmek icin neler yapmalıyız?

BİZ KİMİZ?
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Tarihte bilinen ilk oyuncaklar Mısırlılara aittir. Mısırlı çocukların milattan önceki 
yüzyıllarda tahta atla ve topaçla oynadıkları belirlenmiştir. Antik Çağ’dan günümüze 
kalan pek çok nesnenin oyuncak veya ibadet nesnesi olup olmadığı konusu hâlâ 
tartışılmaktadır. O dönemde de çocukların gelecekteki rollerine hazırlanması için 
oyuncak önemini korumuştur. Dünyanın en eski oyuncağı birçok araştırmacıya göre 
farklıdır. Dünya oyuncak tarihi konusunda uzman Jane Fredlund’a (Ceyn Fredlund) 
göre en eski ve ilk oyuncak toptur. Çamurdan top veya kartopu ilk insanların kendilerini 
ve çocuklarını eğlendirmek için kullandıkları bir nesne olmuştur. İskoçya’da 4000 
yıldan daha eski taştan yapılmış toplar bulunmuştur. Bilye, topaç, bebek, tahta at, 
çember, oyuncak asker, çıngırak bilinen en eski oyun ve oyuncaklardır.

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Tarihte bilinen ilk oyuncaklar hangi millete aittir?
• Eski insanlar kendilerini ve çocuklarını eğlendirmek için hangi oyuncağı kullanmışlardır?
• Tarihte bilinen en eski oyuncaklar nelerdir? Araştırınız.
• Siz bu oyuncaklardan en çok hangisini seviyorsunuz?

OYUNCAĞIN TARİHİ
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• En sevdiğiniz oyun nedir?
• Arkadaşlarınızla nasıl eğlenirsiniz?

Haydi hep birlikte oynayalım! Öğrencilerinize sınıf içinde bir oyun oynayacağınızı söyleyiniz. Bu 
oyun için dikkatli olmaları gerektiğini belirtiniz. Oyunda sınıf içinde bir eşya saklanacak ve ebe seçilen bir 
öğrencinin bu eşyayı bulması sağlanacaktır. Bu işlem sırasında öğrenciler ebe olan arkadaşlarına ipuçları 
verecektir. Oyun sırasında şu işlemlerin yapılacağını öğrencilerinize belirtiniz. 
• Ebe olacak öğrencinin belirlenmesi.
• Sınıf içinde saklamak istediğiniz bir eşyanın belirlenmesi.
• Seçilen eşyanın özelliklerinin belirlenmesi.
• Eşyanın sınıfta nereye saklanacağına karar verilmesi.
Sınıftan bir ebe seçiniz. Ebeyi sınıftan çıkarınız. Saklamak için bir eşya seçiniz ve öğrencil-

erin ortak kararı ile eşyayı saklayınız. Ebeyi sınıfa çağırınız. Ebeye eşyayı bulabilmesi için ip-
uçları söyleyiniz. Seçilen ebenin dil yeterliliğine göre söz varlığı kullanınız. Örneğin ileri, geri, sağ, 
sol, uzak, yakın vb. yön ifadeleri ile yönlendirme yapabilirsiniz. Eşyanın özelliklerini söyleyin, 
özellikle ipuçları veriniz. Örneğin büyük, küçük, rengi şu, şu amaçla kullanılır vb. ifadelerle eşyanın özellikler-
ine yönelik bilgiler verebilirsiniz. Oyun belli bir süre sonra tamamlanır.

DEĞERLENDİRME

• Oynadığınız oyunu nasıl buldunuz?
• Sınıf içinde oynanabilecek başka oyunlar biliyor musunuz?
• Ailenizdeki büyüklerinize çocukken hangi oyuncaklarla oynadıklarını sorunuz. Sizce geleceğin

çocukları eğlenmek için hangi oyunları oynayacaklar?
• En sevdiğiniz oyuncaklarınız hangileridir? Anlatınız.
• Bir oyuncak yapmaya ne dersiniz? Geleceğin çocukları için bir oyuncak tasarlayın ve bunun nasıl

kullanılacağını açıklayınız.

EĞLENİYORUM
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Bu çalışmamızda kültürel değerlerimizden olan Nasrettin Hoca‘ya ait fıkralardan 
birini etkinlik olarak hazırladım. Okuma anlama metinlerinin anlaşılır olması için 5N 
1K sorularının doğru cevaplanması gerekir.

HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?

Bir gün Nasrettin Hoca’nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde durumu komşularına 
anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya başlamış.
Birisi: 

– Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki?
Bir başkası: 

– Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor? Diye konuşmuş.
Bir diğeri de: 

– Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin çalınmasına en büyük sebep yine sensin.
Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nerden baksan dökülüyor.
Hoca kızmış: 

– Yahu demiş, iyi, güzel de kabahatin hepsi benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?

OKUMA ANLAMA (5N-1K METNİ):



ARAŞTIRALIM: 

DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM NASRETTİN HOCA KİMDİR?

Nasrettin Hoca, dikkat çeken hayatı ve en komik fıkraları ile günümüzde hala dillerden düşmeyen 
isimlerden birisidir. Türk mizah kahramanı olan Nasrettin Hocanın fıkraları herkesin çocukluk döne-
minde çok özel bir yer edinmiştir. Hem güldüren hem düşündüren hem de öğüt veren fıkralar ile 
çocuklara güzel örnek olmuştur. 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu Köyün’de 
doğan Nasrettin Hoca, kıvrak zekâsı, yaşam tecrübesi ile sağduyulu bir düşünür, bir bilgedir.
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Oku – Anla – Çöz

1) Nasrettin Hoca’nın neyi çalınmış?
2) Nasreddin Hoca, bu olayı kime anlatmış?
3) Komşular bu olay üzerine Hoca’ya ne cevap vermiş?
4) Nasrettin Hoca komşularına nasıl cevap vermiş?
5) Sizce kim haklı? Komşular mı yoksa Hoca mı?

Nasrettin hoca, fıkralarıyla yüzyıllardır insanları güldürmeyi başarmış, tüm zamanların 
en büyük nüktecisi olma özelliğini korumuştur. Nasrettin Hoca’nın yaşamıyla ilgili bilgi toplayınız. 
Birkaç Nasrettin Hoca fıkrasını, yeri gelince arkadaşlarınıza anlatmak amacıyla öğreniniz. 
Fıkra anlatırken; 
a) Fıkrayı fazla uzatmayın, “dedi, demiş” gibi sözcüklere çok yer vermeyiniz.
b) Fıkra yöresel ise ağız veya şive taklidi yaparak anlatmaya çalışınız.
c) Heyecanlanmadan, gülmeden, akıcı ve doğal biçimde anlatınız.

NASRETTİN HOCA BİR GÜN...
Bir gün adamın biri, “Hoca” der, “Demin birisi 
bir tepsi baklava götürüyordu.” Hoca umur-
samaz “Bana ne?” der. İşgüzar üsteler; “Ama 
Hoca, baklavayı sizin eve doğru götürüyordu.” 
Hoca işgüzara haddini bildirir. “O zaman sana 
ne?”

Bir gün Hoca’ya komşu kadınlar “Hoca Efendi” 
derler, “Ne zaman sizin eve uğrasak, karınızı 
evde bulamıyoruz. Söylemek bize düşmez ama 
o kapı senin, bu kapı benim dolaşıp duruyor
galiba. Ne dersin?” “Yok” der Hoca, “Benim
karım o kapı senin, bu kapı benim gezmez.
Eğer öyle olsaydı bizim eve de uğrardı.”
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Aycan sabah uyandı ve her yerin bembeyaz kar ile kaplı olduğunu gördü. O kadar 
mutlu oldu ki koşarak annesinin ve babasının yanına gitti. Kahvaltısını yaptıktan sonra 
heyecanla dışarı çıktı ve hiç durmadan oyun oynadı. Önce kardan adam adam yaptı, 
sonra yokuş olan yoldan kaydı ve ailesi ile kartopu savaşı yaptı. Eve girdiklerinde artık 
üşümüştü ve kendisini zor ısıttı. Babasına ve annesine dönerek “Keşke kış hiç bitmese. 
Çünkü karda oynamak çok eğlenceli” dedi. Annesi ve babası ona bir defter verip kış 
için bir dilek yazmasını istedi. Aycan da dileğini yazdı ve defterini sakladı.

Aradan aylar geçti ve İlkbahar geldi. Aycan annesi ve babasıyla piknikler yaptı, 
çiçekler topladı yemyeşil kırlarda koştu. İlkbaharın verdiği enerji ile günlerce oyun 
oynadı. Yine bir gün annesi ve babasına “Anneciğim, babacım keşke İlkbahar hiç 
bitmese” dedi. Annesi defterini hatırlattı ve Aycan koşarak defterine İlkbahar dan 
dileğini yazdı. İlkbahar da Aycan için neşe işinde geçti ve Yaz ayı geldi. Yaz gelince 
ailecek kısa bir tatile çıktılar. Denizde yüzdü, kumda kaleler yaptı. Uzun yaz 
akşamlarında filmler izleyip mısır yediler. Her gün sıcak olmasına rağmen şikâyet 
etmedi ve günün tadını çıkardı. Yaz ayının bitmesine yakın yine anne ve babasına yazı 
çok sevdiğini ve hiç bitmesini istemediğini söyledi. Bu sefer babası Aycan’a defteri 
hatırlattı ve Aycan defterine Yaz dan isteğini yazdı.

• Hangi mevsimi en çok seviyorsunuz? Açıklayınız.
• Mevsimlerdeki doğa değişiklğini birer cümle ile anlatınız.

DERSE HAZIRLIK 

AYCAN VE MEVSİMLERİN MASALI 
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Yaz bitti ve Sonbahar geldi çattı. 
Yapraklar sararmaya ve dökülmeye 
başladı. Aycan, dedesinin bahçesinde ki 
elmaları, armutları, ayvaları topladı. 
Sararan yapraklardan etkinlikler yapmış. 
Yağmur çizmeleri ile birikintilerde 
zıplamış. Aycan Sonbaharı da çok çok 
sevdi ve bitmesini hiç istemedi. Bu sefer 
kendisi hatırladı ve defterine 
Sonbahardan isteğini yazdı. Yılsonunda 
defterini okuduğunda bütün sene tek bir 
dilek yazdığı ortaya çıktı. “Ailemle birlikte 
her sene mevsimlerin geçişini sağlıkla 
seyredelim ve doyasıya yaşayalım…”

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM

DÜŞÜNELİM – ARAŞTIRALIM: 

√

√

• Doğa değişikliği nasıl anlatılmıştır?
• Aycan mevsim değişikliğine göre neler yapmış?
• Mevsim geçişlerini sizde açıklamaya çalışınız ve resim defterinize mevsim geçişlerini

anlatan bir resim yapmaya çalışın.

• KEŞKE - dilek anlatan
tümcelerin başına gelir,
dilerdim ki, ne olurdu gibi,
özlem ya da pişmanlık
bildirir.

• DİLEK – istenilen şey, istek,
istekte bulunma.

SÖZLÜK

Öğrencilere “Aycan ve Mevsimler Masalı” metininde geçen hava olaylarını düşününüz. 
Radyo ve televizyonlarda yayımlanan hava durumu programlarını izliyor musunuz? 
Simgelerden yarar-lanarak hava durumunu yorumlayınız. Üsküp, Ohri ve İstanbul’da hava 
nasıldır? Sıcaklık kaç derecedir? Bölgeler arasında hava durumu neden farklıdır? Araştırınız.

ÜSKÜP OHRİİSTANBUL
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Çocuklar yaramazlık yapabilirler. Yaramazlık bir anlamda buluş yapmaktır. Ama 
büyüklerin çoğu böyle düşünmezler. Çocuklar meraklıdırlar. Bir oyuncak arabanın 
tekerini sökebilirler. Oyuncak trenin içini açabilirler. Bunları yaparken bir şeyler 
öğrenirler. Çocukların bu yaramazlıkları büyüklerini kızdırabilir. Çünkü çocukların 
tehlikeler konusunda büyükler kadar bilgileri yoktur. Çocuklar yaramazlık sırasında 
yeni bir buluş yapabilirler. Doğru olan, merak ettiklerini önce büyüklerine 
sormalıdırlar. Büyüklerinden yardım alarak buluşların denenmesi güzel sonuçlar verir. 
Çocukların yeni bilgiler öğrenmesini sağlar. Bir arabanın içinde ne olduğunu çok 
merak ediyorsanız bunu ailenize söyleyin. Büyükler oyuncak arabanızı sökmenize izin 
vermeyebilirler. Ama gerçek bir arabayı incelemenizi sağlarlar. Böylece merak 
ettiklerimize cevap verebilirler. Bu daha heyecanlı olur.ergi, kitap ve ansiklopediler de 
bilgi edinmenizi sağlar. Bilgisayardan da merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.Yeni 
buluşlar yapmak istiyorsanız araştırmacı olun. Merak ettiklerinizi büyüklerinize sorun. 
Kitapları karıştırın. Bilgi edinmeye çalışın.

• En çok sevdiğiniz oyuncaklar hangileridir?
• Yenilikler ve buluşlarla ilgili yazılar bulup okumalarını; gazete ve

dergilerden bu konularda haber, yazı ve görsellerle reklamlar bulunuz.
• Yeni buluşlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Tartışınız.

DERSE HAZIRLIK 

BULUŞA DOĞRU 
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Öğrencilere "Geçmişten günümüze (daha kullanışlı olması için) değişime uğrayan 
araçlar eşyalar nelerdir?" sorusunu sorunuz. Değişimlerle ilgili betimlemeler 
yapmalarını isteyiniz. Bu araçların geçmişteki durumları ile bugünkü durumlarını 
resimlemelerini söyleyiniz. Konuşma yazma ve görsel sunu etkinliklerinde 
kullanacakları araç gereçleri hazırlamalarını isteyiniz. Metindeki olay ve 
düşüncelerden yola çıkarak aşağıdaki konu önerilerinde bulununuz. 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√
• Evde ve çevrenizde hangi davranışlarınız yaramazlık olarak görülüyor?
• Ebeveynler çocuklarının yaptıkları hangi yaramazlıklara kızarlar?
• Günlük hayatta kullandığınız eşyalardan birini, daha kullanışlı hâle getirmek

isteseydiniz bu hangi eşya olurdu?
• Onda nasıl değişiklikler yapardınız?
• Anne, baba, öğretmen ve senden büyük olanlardan madda öğrenmek istediklerinizi

başka nerden öğrenebilirsiniz?

SÖZLÜ ANLATIM

Buluşlar hayatımızı nasıl etkilemiştir?
Buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır. Buluşlar sayesinde uzaktaki sevdiklerimizle kolayca 
iletişim kurabiliyor, uzak mesafeleri kısa sürede aşabiliyor, aradığımız bilgilere kolayca 
ulaşabiliyor, ev işlerini kısa sürede yapabiliyoruz. Buluşlar çalışma zamanımızı azaltıp, 
dinlenme zamanlarımızı arttırırken, daha verimli çalışmamızı sağlamıştır.

BULUŞ – İlk defa yeni bir şey
yaratma, icat etme.

SÖZLÜK 

Kol Saatiniz çalar saat kadar büyük olsaydı ne 
yapardınız? Saat olmasaydı, saat yerine ne 
kullanırdınız? Sizce gelecekte nasıl saatler icat 
edilecek? Ayakkabı olmasaydı, ayakkabı yerine ne 
kullanırdınız? Sevmediğiniz bir ayakkabınızı 
düşününüz. Bu ayakkabınızda hangi değişiklikler
yapmak isterdiniz?
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Geri dönüşüm hakkında neler biliyorsunuz?
Geri dönüşüm makinesi hayal ediniz. Bu makinenin neler yapacağını anlatız. 

Geri dönüştürüyoruz

Kullanılmış plastikleri toplama

Plastikleri türlerine göre ayırma

Plastikleri dönüştürmek için parçalama

Parçalanan plastikleri eritme

Geri kazanılmış ürünleri kalıplara dökme

Geri kazanılmış plastik ürünler 

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNENİ TASARLA

ARAŞTIRALIM: 

Geri dönüşüm hayatımıza neler kazandırır? Araştırınız!
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Temiz bir  
çevre için attıkları 

ayrıştırmayı 
öğrenmeliyiz.

Her atık  
çöp değildir.

Çevre, hayvanlar 
bitkiler ve 

insanların bir 
araya gelmesiyle 

oluşur.

Çevre 
Kirliliği 
nedir?

Yaşadığımız 
çevrenin insanlar 
tarafından zarar 

görmesidir.

ARAŞTIRALIM

• Kullandığınız eşyalar eskidikleri zaman ne yaparsınız? Geri dönüşüm hakkında neler biliyorsunuz?
• Geri dönüştürebileceğimiz malzeme ve eşyalar nelerdir?

Çevre 
nedir?
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Bin dokuz yüz altmış bir yılında sıra dışı bir olay yaşandı. Uzaya ilk kez Yuri Gagarin 
adında bir astronot gönderildi. Gagarin uzay aracına binmek için fırlatma rampasına 
bir asansör yardımı ile bindi. Sonrasında geri sayım başladı: 3..2..1.. Ayrıl! Büyük bir 
gürültü ile roket Dünya’dan hızla uzaklaştı. Küçük bir kapsülün içinde bir saatten fazla 
yolculuk etmeye başardı. Dünya’nın etrafında yolculuğunu da filme aldığı bir tam tur 
attı. 

Yuri’nin uzay yolculuğu ve Dünya’ya dönüşü muhteşem, heyecan verici ve çok 
tehlikeli bir görevdi. İlk önce kozmonot (uzay insanı), özel bir fırlatma koltuğu yardımı 
ile kendini uzay aracının dışına çok yüksek hızda fırlatmak zorundaydı. 

Uzay aracından çıkıp paraşütünü açtıktan sonra Yuri zemini görmeye başladı. Görev 
başarı ile tamamlandı. Onun uzaydaki bu ilk uçuşu tarihteki olağanüstü görevlerden 
biriydi. Devamı gelecek birçok uçuşun ilkiydi. Uzay araçlarının boyutları ve teknolojik 
özellikleri geliştirilmeye başlandı. 

Eleonora Barsotti

UZAYA İLK YOLCULUK

• Uzay denince aklınıza neler geliyor?
• Uzaya gitmek ister miydiniz? Nedeniyle açıklayınız.

DERSE HAZIRLIK 
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Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. 

Yeni öğrendiğiniz kelimeleri araştırınız.

  Astronot

  Roket

  Paraşüt

RESİMLERİN DİLİ VAR

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Uzaya tarihte ilk defa hangi tarihte gidilmiştir?
• Uzaya giden insanın adı nedir?
• Uzaya giden ilk insanın Dünya’ya dönüşü nasıl gerçekleşmiştir?

“Uzaya Yolculuk” konulu, özenli ve okunaklı bir yazı yazınız.

ÖDEV:
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Aşağıdaki alana uzaya yapacağınız hayali yolculukta kullanacağınız aracı düşünün 
ve neyi hayal ettiğinizi anlatınız.

Bu araca bir ad vermeye ne dersiniz?
Ayrıca yolculuk esnasında uğramak istediğiniz yerleri söyleyiniz.

UZAYA HAYALİ YOLCULUK
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Bir adam, ilk kez gittiği küçük bir kasabada tam bir yabancı olarak gezi ni yor du. Yol 
kenarında duran bir arabanın yanına gitti ve arka koltukta tek başına otur an çocuğa 
sordu:

- Parkın hemen yanı başında bir fırın varmış, onu arıyorum. Buraya çok ya  kın bir
yerde olduğunu söylediler. 

Çocuk, arabanın penceresini iyice açtı ve bir süre sonra cevap verdi:
- Ben de yabancısıyım buraların ama galiba sağ tarafa doğru gitmeniz ge  re kiyor.
Adam bu kez başka bir soru sordu çocuğa:

KUŞ CIVILTISINI GÖREBİLMEK

• Engeliller hakkında neler biliyorsunuz?
• Engelliler kendi hayatlarını kolaylaştırmak için neler yapıyorlar?

DERSE HAZIRLIK 
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- Madem sen de yabancısın, söyler misin, böylesi bir tahminde nasıl bu lu nabildin?
Bu soruya çocuk, gülümseyerek cevapladı:
- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? Bakın, kuş cıvıltıları da o

yönden geliyor zaten.
Çocuğun bu cevabını adam yeterli bulmadı:
- İyi ama dedi, bu ıhlamur kokusu ve bu kuş cıvıltıları, yalnızca bir ya da iki ağaçtan

da gelebilir. Onların geldiği yönde ille de bir park bulunması ge rek mez ki...
Çocuk, bir kez daha gülümseyerek karşılık verdi:
- Bir ya da iki ağaçtan bu kadar yoğun bir koku gelmez. Üstelik manol ya lar da

katılıyor onlara. Hem biraz derin soluk alırsanız, fırından yeni çıkmış ek mek lerin 
kokusunu da duyabilirsiniz.

Adam, gözlerini hafifçe kısıp derin bir soluk alarak çocuğun dediklerini yaptı. 
Manolya çiçeklerinin kokusuna karışmış, daha yoğun bir ıhlamur kokusu duy du... 
Hatta onların aralarından, taze ekmek kokuları da geldi burnuna.

Söylediklerini kendisinin de duyduğunu bildirmek için eğildi. Çocuğa biraz daha 
yaklaşınca onun gözlerinin görmediğinin farkına vardı.

Çocuk, adamın coşkuyla konuşurken bir anda sözlerini yarıda kes me sin den, 
gözlerinin görmediğinin farkına vardığını anladı. 

Başını öte yana çevirdi. Işık özlemi içindeki gözlerini ondan uzaklaştırmaya ça  lı
şarak konuştu:

- Üç yıl önce bir kaza geçirdim. Görmeyi o kadar
çok özledim ki. Umarım si  zin kiler sağlamdır, öyle 
değil mi?

Adam, gözleri görmeyen çocuğun tarif ettiği 
yerde bulunan fırına doğru yö ne lirken durdu. Onu 
güçlükle cevapladı:

- Artık emin değilim. Emin olduğum tek şey,
senin benden daha iyi gör dü ğün dür.

Cüneyd SUAVİ

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Hikâyeden neler öğrendiniz?
• Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler yapardınız?

TARTIŞALIM

• Engellilerin hayatında ne gibi sorunların olduğu üzerine tartışınız.
• Bedensel engellilere yardım eden kurumlar hakkında araştırma yapınız ve sınıfta tartışınız.

• CIVILTI – Kuşlar ötüşürken
çıkardıkları ses.

• SOLUK – Nefes almak.

SÖZLÜK
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yoktur” konusu ile 
ilgili araştırma yapınız!

Sizce bu resimler hangi amaçla böyle dizilmiş olabilir? Bu resim dizisi ile anlatılmak 
istenen ne olabilir? Tahmininiz ne olabilir?

GÖRSEL (TABLO-ŞEMA) OKUMA

• Çevrenizde sorun yaşayan engelliler hakkında araştırma yapınız.
• Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

• Metnin konusu:
• Metnin ana fikri:

• Okuduğunuz metine bağlı kalarak kendi görüşlerinizi anlatan bir yazı yazınız.

ÖDEV:
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Nereden geldiği belli olmayan Fare’yi aralarına kabul etmeyen hayvanlar ona kötü 
davranırlar. Ancak Kurbağa, Fareyi uzaktan izler ve çevresindekilerin söylediklerine 
aldırmadan onunla tanışır dost olur. Ormanda Kurbağa dışında hiç kimse Fare ile 
arkadaş olmak istemez. Ormandaki hayvanlar onu her fırsatta kırarlar. Domuzcuk 
öfkeyle sorar 

Fare’ye:
Nerelisin sen?
Fare sakince yanıtlar onu:
Her yerli ve hiçbir yerli.
Domuzcuk haykırır:
Neden oraya geri dönmüyorsun? Burada işin yok!
Fare sakinliğini sürdürür:
Tüm dünyayı dolaştım. Burası huzurlu ve nehirden yukarı doğru muhteşem bir

manzara var. Burayı sevdim.
Domuzcuk yine öfkeyle konuşur:
Eminim ki, bu odunları çalmışsındır...

  (Masalı tamamlayınız) 

KURBAĞA VE YABANCI

• Aramıza yeni katılan kişilere karşı nasıl davranmalıyız?

DERSE HAZIRLIK 
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a) Masalın bundan sonraki kısmını siz tamamlayın. Masalı tamamlamadan önce yani
okuyucuya vermek istediğiniz ana düşünceyi belirleyiniz ve masal bu ana düşünceyi
verecek biçimde tamamlayınız.

b) Masalı tamamladınız. Şimdi okuyucuya vermek istediğiniz ana düşünceyi aşağıya
yazınız.

Ana düşünce:

c) Masala farklı başlıklar bulup aşağıya yazınız.

d) Masalda geçen hayvanları bir insan olarak düşünürsek bu insanların karakterleri
(kişilik özellikleri) hakkında neler söyleyebilirsiniz?

FARE

KURBAĞA

YAZMA ÇALIŞMASI
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Güz geliyor, geldi bile. Küçükler ellerinde çanta, hoplaya zıplaya 
mek tep lerine gidiyorlar.

Havalar bayağı soğudu. İnsan zaman zaman ateş istiyor. Soba ateşi, kalo ri fer ateşi 
değil, ocak ateşi.... Sabahları.... Şöyle ocaklar, kütükler. Çıtır çıtır ya nan odunlar...

Güz geldi... Üzümler, asmalardan düşüverecekmiş gibi, dallar da mey ve le ri ni 
tutamıyor.

Ayrılık mevsimi:
“Aman şimdi, yaman şimdi,
Dağlar başı duman şimdi
Sevmesi hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi!”

Mevsimin türküsü bu...

GÜZ

• En çok sevdiğiniz mevsim hangisidir?
• Güz, sonbahar mevsimidir.
• Sonbaharın geldiğini nelerden anlarsınız. Gözlemlerinizi anlatınız.

DERSE HAZIRLIK 
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Bostanlar, bağlar bozuluyor... Her şey darmadağın, perişan... Dallar, yollar... Yollarda 
insanlar, yaylalardan sahillere göç ediyorlar...

Harmanlar savruldu. Buğdaylar samandan ayrıldı, şimdi ambarlarda. Ka zan  ların 
içinde bulgur kaynıyor. Kazanlar, ateşler... O buğul buğul tüten ka zan lar... Yer yer 
yanan ateşler... Taze pekmez kokuları, bütün mahalleyi sardı...

Buğday yıkılan yerlerde harmanlarda taneler çimenlenmiş, çimen olmuş... Me
nekşeler açmış... Bahçelerde sarıçiçekler: sonbahar çiçekleri...

Bademler çoktan toplandı. Dallarda kalanlarını şimdi okul çocukları taş lı yor. Narlar 
yarılmış, ayvalar darılmış: yüzleri buruşmuş. Kim dinler onları? Da lın dan koparır, 
tüylerini ovalar, ısırıveririz. Ah, nereden ısıracağım ben! Dişlerim yok. Çocuklar siz 
yiyin!

Dağlarda, tarla kenarlarında yabani erikler, armutlar... Bunlardaki lezzet... bun
lardaki tat, en güzel bahçelerin meyvelerinde yok... Dağların, kırların kokusu, kı saca 
memleket kokusu!

Ve hele bu mevsimde yankısı çoban yoğurtları... Yemeden belli olmaz. Arı lar da 
ballarından ayrıldı... Arıcıkların koskoca yazın durmadan çalışıp birik tir dik leri ballarını 
alıverdiler. İnsanoğlu bu! Sana kor mu? Zavallı arıcık! Haydi, ko va nı na, boşuna dolaşıp 
durma. Vızz!

Osman Y. SERDENGEÇTİ

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocukların sevinçli olduklarını nereden anlıyorsunuz?
• “Mevsimin türküsü” olarak adlandırılan dörtlüğün konusu ile güz mevsimi arasında nasıl bir ilişki

vardır?
• Sonbaharın (güz mevsiminin) etkileri, bağlarda ve bostanlarda nasıl gözleniyor? Belirtiniz.
• Arı niçin zavallı olarak niteleniyor? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz? Niçin?

• DARMADAĞIN – Çok dağınık
ve karışık, karmakarışık.

• PERİŞAN – Dağınık, acınacak
durumda olan, zavallı.

• KOVAN – Arılara barınak olarak
yapılan sepet veya sandık.

SÖZLÜK
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Ğ
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İM Güzel yazı yazabilmek için:

• Duygularınızı, düşüncelerinizi açık ve
anlaşılır bir biçimde yazınız;

• Çok sayıda kitap okuyunuz ve sözcük
dağarcığınızı zenginleştiriniz.

YAZILI ANLATIM 

BİR HİKÂYE YAZALIM

Önce yazacağınız hikâyeye bir başlık bulun. Başlık olay ile ilgili olmalıdır. Olayı belirleyiniz.  Olayın 
akışına göre anlatmaya başlayınız. Olayın geçtiği yeri ve zamanı, kişileri belirtiniz. Yazdığınız hikâye 
kısa olsun. Cümleler kısa, doğru ve birbirine bağlantılı olmasına dikkat ediniz.

SERBEST OKUMA 

Sonbahar Rüzgârının Dostluğu
    Büyük mü büyük bir ormanda yaşayan binbir çeşit ağaç varmış. Bu ağaçlardan bazılarının 
yaprakları, sonbahar mevsimi geldiğinde sararır ve sonbahar rüzgârının esmesi ile birer birer 
yere düşerlermiş. Bazıları ise yeşil kalır ve yaprakları, hiç dökülmezmiş. Bu durum, dev çınar 
ağacının hep dikkatini çekermiş. Yapraklarının sararıp dökülmesine çok üzülürmüş. Bir gün yine 
sonbahar rüzgârı, hızlı hızlı esmeye başlamış. Dev çınar ağacının sararan yaprakları dökülmeye 
başlamış. Çınar ağacı bu duruma çok üzülmüş. Sonbahar rüzgârı, çınar ağacının üzüldüğünü 
fark edince onun yanında esmez olmuş. Çınar ağacının yaprakları, hiç dökülmemiş. Çınar ağacı, 
buna çok sevinmiş. Günler günleri kovalamış. İlkbahar mevsimi gelmiş. Yaprakları dökülen 
ağaçların yeni yemyeşil yaprakları çıkmaya başlamış. Dev çınar ağacı, kendisinin de yeni 
yapraklarının çıkmasını beklemiş ama bir türlü çıkmamış. “Benim neden yeni, yeşil yapraklarım 
çıkmadı ki?” diye düşünmüş. Arkadaşları, “Senin eski yaprakların dökülmediği için yenileri 
çıkamıyor.” demişler. Çınar ağacı, o anda doğada ne kadar güzel bir düzen kurulu olduğunu, 
sonbahar rüzgârının da bu düzenin bir parçası olduğunu anlamış. Sonbahar geldiğinde ondan 
özür dilemiş ve “Sen hep es olur mu, sonbahar rüzgârı! Sana verilen görevi hiç aksatma!” demiş. 
Sonbahar rüzgârı esmiş, çınar ağacının yaprakları, dökülmüş. Yaz gelince de yeni, yeşil 
yaprakları çıkmış. Çınar ağacı, sonbahar rüzgârına teşekkür etmiş ve dostlukları hep devam 
etmiş.
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Bir varmış bir yokmuş. Bir Keloğlan varmış. Keloğlan kırlarda gezip 
tozmayı, oynamayı çok severmiş. 

Keloğlan’ın bütün arkadaşları okula gidiyorlarmış. Ama Keloğlan okula 
gitmek istemiyormuş. “Okulda benim canım sıkılır. Kırlarda gezip oynamaktan 
daha hoş şey mi olur?” diye düşünüyormuş. 

Keloğlan bir gün yine kırlara çıkmış. Gezip dolaşırken bir çitin üstünde 
“DİKKAT! YENİ BOYANDI” diye bir yazı varmış. Ama Keloğlan okula 
gitmediği için okumayazma bilmiyormuş. Çitin üstüne oturmuş, üstü başı 
yağlı boya olmuş. 

KELOĞLAN OKULA GİDİYOR

• Okul deyince aklınıza gelen üç kelimeyi söyleyiniz?
• Okula niçin gidiyoruz?
• Okulda okuma-yazma dışında neler öğreniyoruz?

DERSE HAZIRLIK 
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Ertesi günü evlerindeki posta kutusunun üstünde bir kağıdın durduğunu 
görmüş. “Herhalde bu kağıtta da YENİ BOYANDI yazıyor. Dokunup da üstümü 
kirletmeyeyim, demiş ve kutuya elini bile sürmemiş. 

O gün ellerinde yiyecek sepetleriyle kır gezintisine giden arkadaşlarını 
görmüş. Çocuklar bir süre sonra ağaçların altında uygun bir yer bulup 
oturmuşlar. Yiyecek sepetlerinden türlü türlü yiyecekler çıkarıp yemeye 
başlamışlar. Keloğlan bir ağacın arkasına gizlenmiş, onları izlemeye başlamış. 
Kendisini unuttukları için büyük bir üzüntüye kapılmış ve  ağlamaya başlamış. 

Arkadaşları ağlamakta olan Keloğlan’ı görmüşler. Kalkıp yanına gitmişler. 
“Neden ağlıyorsun?” diye sormuşlar.

Keloğlan:
“Beni kimse çağırmadı da ondan ağlıyorum,” demiş.
Çocuklardan biri:
“Nasıl olur,” demiş, “Biz seni davet ettik. Davetiyeyi posta kutusuna ben 
kendi elimle koydum!”

Keloğlan: “İyi ama ben o kağıtta YENİ BOYANDI yazdığını 
sanmıştım. Ah, meğer okula gitmemekle, okuma yazma öğrenmemekle 
ne kadar yalnış bir iş yapmışım. Yarın ben de sizinle okula geleceğim.” 
demiş. 

Gerçekten de ertesi günü okula gitmiş. Okulunu ve öğretmenini çok 
sevmiş. Çalışkan bir öğrenci olmuş. 

Olcay GÖÇMEN

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM (5 N. 1 K)√

• Keloğlanın okuyamadığı posta kutusunda ne yazdığını zannetmiş?
• Keloğlan, arkadaşlarını nerede görmüş?
• Keloğlan niçin ağlamaya başlamış?
• Keloğlanın ağladığını kimler fark etmiş?
• Keloğlan ne zaman okuma yazmanın önemini fark etmiş?
• Keloğlan okula başladığında nasıl bir öğrenci olmuş?
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BENİM KAHRAMANIM

KONU İLE İLGİLİ ETKİNLİK 

• Okunan metni anlama ve çözümleme.
• Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan bir öğrenci seçilerek okunan metindeki herhangi bir kah-

ramanı belirlemesi istenir.

Öğretmen tarafından belirlenen kahramanla ilgili 
öğrenciye sorular sorulur.

Keloğlan’ın birçok arkadaşı var. 
Senin kahramanının arkadaşları kimler?

Ben Keloğlan’ın adını Mehmet olarak değiştirdim. 
Sen de kahramanına bir ad koyar mısın?

Keloğlan annesini, kız kardeşini ve eşeğini çok seviyor.
Senin kahramanın kimleri seviyor?

Şu anda Keloğlan çok mutlu.
Senin kahramanının neler hissettiğini söyler misin?

Keloğlan ormanda yalnız kalmaktan korkuyor.
Senin kahramanının korktuğu şeyler var mı?

Keloğlan bir kulübede oturuyor.
Senin kahramanının oturduğu yeri bize tasvir eder 

misin?
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Kavgayı, ağacın bir yaprağına yazmak isterdim, sonbahar gelsin, yaprak kuru sun diye.
Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim, yağmur yağsın, bulut yok olsun diye. 
Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim, güneş açsın, karlar erisin diye.
Dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak ister dim. 
Onlarla büyüsün, dünyayı sarsın diye...

Banu CİNGÖZ

DOSTLUK

• Dünyada kardeşliğe ve sevgiye neden ihtiyaç duyulmaktadır?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocuk, kavgayı ve öfkeyi nasıl yok etmeyi düşünüyor?
• Karlarla birlikte hangi duyguların erimesi istenir?
• Çocuk, sevginin dünyayı sarması için ne yapmayı düşünüyor?

• “Dünya Çocuk Hakları Bildirisi” hakkında araştırma yapınız.
• Bildiriyi bulunuz, sınıfta okuyunuz ve çocuk hakları hakkında bilgi edininiz. Hangi amaçlarla

yayınlandığını öğreniniz.

ÖDEV:
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 Öğretmenim, babam, ana kucağım 
Okulum, ilim, şehrim, bucağım 
Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım 
Söz verdim öğretmenime 
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM.

Yeteri kadar çalışacağım,  
Rakibimle yan yana yarışacağım, 
Elbette aralarına karışacağım 
Söz verdim öğretmenime 
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM 

Yükselmeli insan dalında 
Göstermeli becerisini cihanda 
Çalışkanlık belli olur simada 
Söz verdim öğretmenime 
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

   Zeynep KAMİL

SÖZ VERDİM ÖĞRETMENİME

• Öğretmeninizi niçin sevdiğinizi anlatınız.
• 24 Kasım’ın anlamını ve önemini araştırınız.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair, öğretmenine ne için söz vermiştir?
• Öğretmeninize söz vermenizi istersek, hangi

sözü verirdiniz?

• Öğretmenler gününde yaptıklarınızı anlatınız.
• Öğretmenler için yazılmış şiirler toplayıp sınıfta okuyunuz.

ÖDEV:

• CİHAN – Evren, dünya.
• SİMA – Yüz, çehre.

SÖZLÜK
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Ben, gazete satıcısıyım. İki yıldır yaparım bu işi. Hem çalışır hem okurum. Dördünü 
sınıfa gidiyorum. Okulum sabahtan öğleye kadar. Öğleden sonraları dör de, beşe kadar 
dersimi çalışır,  sonra kitapları toplar, koşarak merkeze inerim. Geç kalmaya gelmez. 
Geç kalan işsiz kalır. Gazetelerin akşam baskıları çık mış tır. Kocaman bir tomarı 
koltuğumun altına sıkıştırıp yerime giderim. Gazeteleri hep benim gibi çocuklar 
satar. Hepimizin yeri bellidir. Kimse kimsenin yerini al maz. Yerime varınca başlarım 
bağırmaya. O gün gazetedeki en önemli haber ney se onu bağırırım. Bağırmak işe 
yarar. Gelip geçen merak eder, gazeteyi alır. De vamlı müşteriler için bağırmaya gerek 
yoktur. Onlar nasıl olsa alırlar. Akşam seki ze doğru işim biter, eve dönerim.

Gazete öyle büyük para bırakmaz. Ancak harçlığımı, kitap ve defter paramı çıkarırım. 
Okulda arkadaşlarım, öğretmenlerim gazete sattığımı bilirler. İlk öğ ren dik le rinde, 
birkaç kişi alay etti. Onların bu davranışına çok bozuldum. Öğret men le rim den bazıları, 
bana cesaret verdi. Çalışmanın iyi, güzel bir şey olduğunu söy le di ler. Ben okumak 
istiyorum. Şimdiden sonra da hem çalışır hem okurum. Oku yup büyük adam olacağım. 
Gazete satmayacağım o zaman. Gazeteleri satın ala ca ğım.

Işıl ÖZGENTÜRK

BEN GAZETE SATICISIYIM 

• Çalışarak okul masraflarını çıkaran, ailesine yardım eden çocuklar tanıyor musunuz?
• Böyle çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz?
• Gazetelerin nasıl yapıldığını araştırınız.
• Sınıf arkadaşlarınızla birlikte bir haber merkezini/gazeteyi veya gazeteciyi ziyaret ediniz.

DERSE HAZIRLIK 

• TOMAR – Dürülerek boru
biçimi verilmiş kâğıt.

• MÜŞTERİ – Alıcı.
• HARÇLIK – Ufak tefek

ihtiyaçlar için ayrılmış para.

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Yazıda, çocuğun kişillik özellikleriyle neler anlatılıyor?
• Yazıda, sonuç bölümünde neler anlatılmıştır?
• Çocuk, “Büyük adam olacağım” sözüyle ne anlatmak istemiştir?

• İnsan hayatı için gazete veya basın araçlarının önemini
araştırınız.

• Gazeteden, önemli bir haberi seçiniz ve sınıfta
arkadaşlarınıza okuyunuz. Her haberi dikkatlice dinleyin
ve haber üzerine tartışınız.

• Sınıfınızda duvar gazetesi hazırlamaya çalışınız.

ÖDEV:
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OKUMA ÇALIŞMALARI

Yazıyı bir kez sessiz okuyun. Sessiz okuma yaparken şunlara dikkat ediniz: 
a) Dik oturun, kitabı gözünüzden yaklaşık 30 cm (iki karış) uzakta tutunuz.
b) Okumayı gözlerinizle yapın, dudaklarınızı kıpırdatmayınız.
c) Satırları parmağınızla veya kalemle, cetvelle izlemeyiniz.
ç) Yazıyı okurken anlamını bilmediğiniz sözcüklerin altını kalemle hafifçe çiziniz.
Okumayı bitirdikten sonra bu sözcüklerin anlamlarını sözlükten öğrenip yazıyı bir kez de sesli
okuyunuz.
Sesli okumada da şunlara dikkat ediniz:
a) Dik oturun, kitabı sessiz okumadaki gibi gözünüzden yaklaşık 30 cm uzakta tutunuz.
b) Okuma sırasında vurgu ve tonlamaya dikkat ediniz. Sesinizi tekdüze (monoton) kullanmayınız.
c) Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
ç) Çok hızlı okumaya çalışmayınız, çok da yavaş okumayınız. Okumanız akıcı ve anlaşılır olmasına
dikkat ediniz.
d) Çok yüksek sesle ya da çok alçak sesle okumayınız. Alt çenenizi kullanınız. Sözcüklerin
telaffuzuna dikkat ediniz.

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM

 -
 O

YN
A
YA

LI
M Pantomim, sözsüz oyun ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. 

Gösteri sanatının dallarından biridir. Pantomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden 
hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Bir anlamda pantomim, evrensel bir tiyatro 
dili olarak kabul edilir. 
Oyun oynayalım! Oyun gruplar halinde veya çiftler halinde organize edilebilir. Grubun/çiftin bir 
üyesi, farklı meslekler, filmler, hayvanlar, bitkiler, ünlü çizgi film karakterleri, sporcular vb. gibi 
farklı kategorileri içeren kâğıtlardan bir örnek çekmesi gerekir. Oyunun amacı, kendi gruplarında 
veya kendi çiftleri içerisinde pantomim yoluyla kâğıtta okuduğu kategoriyi açıklamasıdır. Oyu-
nu daha dinamik hale getirilmesi için, her bir grup veya çiftin verilen kavramı bulabilmesi için 
geçen süre ölçülebilir, böylelikle belirli zaman dilimi içinde anlatılması gerekir.
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İM Çocuklar için sözcüklerle üretilmiş bir 

oyun aracı olan bilmece onlara, düş ve 
düşünce gücüne seslenen kurmaca bir 
dünya sunar. Şiirsel bir anlatımla çocukları 
dille kurgulanmış bir zekâ oyununa davet 
eder. 

Aşağıdaki bilmeceleri bulunuz.
• “Sesi var canı yok, Konuşur ağzı yok” ( _  _  _  _  _ )  
• “Uzun yoldan kuş gelir, Ne söylese hoş gelir” ( _  _  _  _  _  _ )  
• “Askerden küçük, Paşadan büyük” ( _  _  _  _  _ )  

ÖDEV:

“Bir ağacı oymuşlar 
İçine dünyayı koymuşlar” 

Nedir? T E L E V İ Z Y O N 

BİLMECE

“O her gün yeniden doğar 
Dünyaya haber yayar” Nedir? 

G A Z E T E
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Kardeşiz dünya içinde
Her renkte, her dilde kardeş
Her dinde, her memlekette,
İnsanlar birbirine eş.

Afrika’da, Avrupa’da,
Dünyanın dört köşesinde,
Nerede olursanız olun,
Alaska’da veya Çin’de.

Nasıl renk renk açıyorsa,
Bin bir dağda bin bir çiçek,
İnsanlar da öyle güzel,
İnsanlar da öyle gerçek.

Meridyenler, paraleller,
Ayıramaz bizi bizden, 
Gurur duymalı insanlık,
Karşılıklı sevgimizden.

Her iklimde her kıtada,
Kurtlara, kuşlara selam.
Selam bütün bayraklara,
Bütün insanlara selam.

Tarık ORHAN

KENDİMİZİ İFADE EDELİM

Şair çocuklar için çok olumlu, güzel duygular taşıyor. Bu 
duygularını da şiirine yansıtmış. Siz de şaire karşı taşıdığınız 
duyguları ona bir mektup yazarak belirtmek ister misiniz? 
Mektubunuza hitapla başlamayı unutmayınız. 
Mektup çizgisiz, temiz beyaz dosya kâğıdına yazılır. Mektup, 
siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır. Mektup, bir 
sesleniş, bir hitap ile başlar: Sayın Şair, Canım Annem, Sevgili 
Arkadaşım... Mektup içten, anlaşılır bir dille ve okunaklı 
yazılmalıdır. Mektubun yazılacağı kağıt; duygu, düşünce, 
istek ya da bir olayı anlatır. Sonunda tek paragraf halinde iyi 
dileklerinizi, selamınızı samimi bir şekilde yazarsınız. Paragrafı 
bitirdikten sonra sağ alt tarafına adınızı soyadınızı ve altına 
imzanızı atarsınız. Mektup yazmak işte bu kadar kolay. 

SELAM 

• Sizi özel yapan ve başkalarından ayıran özellikleriniz nelerdir?
• Arkadaşlarınız arasında özelliklerinize göre ayırımcılık yapar mısınız?
• “Özelliklerimiz ne olursa olsun, hepimiz değerliyiz ve özeliz.“ konusu ile ilgili kısa bir

araştırma yapınız. Daha sonra sınıfta arkadaşlarınızla konu üzerine konuşunuz.

Dünyadaki farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımalıyız. 
Farklılıklara saygı duymak hem kendimizle hem de diğer 
insanlarla barış içinde yaşamamızı sağlar. Bunun farkında 
olan bizler, Türk milleti tarihte ulaştığı her yere barışçıl bir 
anlayışla gitmiştir. Bu anlayış Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Yurtta barış, dünyada barış!”  sözüyle taçlanmıştır. 

DERSE HAZIRLIK 

UNUTMA

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Sizce bu şiiri okumanızın amacı ne olabilir?
• Şiiri okumanın, size neler kazandıracağını düşünüyorsunuz?



T Ü R K Ç E

55

MİSAFİRLERİMİZ VAR

• Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Dikkatinizi neler çekti?
• Misafirlerimiz dünyanın hangi bölgelerinde yaşıyor olabilirler?
• Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERSE HAZIRLIK 

Öğrencilerinize evlerinde yabancı misafirler ağırlayacaklarını söyleyiniz. 
Gelecek olan misafirler için neler yapacaklarını düşünmelerini isteyiniz. 
Gelecek misafirler için yapmaları gerekenler şunlar olduğunu belirtiniz: 

• Misafiri tanıtma
• Yöresel yemekler ikram etme
• Bir yemek tarifi verme
• Oyun oynama
Hadi oynayalım! Evinize gelen misafiri tanıtınız. Hangi yemekleri

hazırladınız? Misafirler ile oyun oynamak istediğinizi hayal ediniz. Sizin 
bildiğiniz fakat onların bilmediği bir oyunu onlara öğretmeye ne dersiniz?

ETKİNLİK
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Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar birbirine benzer mi? 
İnsanların farklılıklarına rağmen anlaşabilmeleri onlara ne kazandırır. Anlatınız.

ŞİİR OKUYORUZ/YAZIYORUZ

Bir şair/yazar olduğunuzu hayal ederek şiiri tamamlayınız.

DÜNYANIN FARKLI RENKLERİ 

Birlikte Çok Mutluyuz

Renklerimiz farkımız,
Dillerimiz farkımız,

Tek bir ortak yanımız,
Bizim insan olmamız.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Keçiciğin aklı bir karış havada, sürüsünü bir yana bırakmış, bir başına ot la ya otlaya 
çekip gitmiş. Hain koca kurt, kaçırır mı; hemen görmüş keçiciği:

“Hah, işte ağzıma layık bir lokma. Yaşasın!” demiş.
Keçicik, bakmış, can pazarı. Hiç kurtuluşu murtuluşu yok:
“Eh ne yapalım, demek kaderimizde sana yem olmak varmış, kurt kardeş.” de miş. 

“Madem ölüm kapıya geldi, bari bana biraz kaval çal ki neşeleneyim, ken di mi unutup 
öyle öleyim...”

Kurt, “Son isteği zavallının.” demiş, bulmuş bir kaval, “füyt füyt” çalmaya baş lamış. 
Kurt çalmış, keçicik oynamış.

Derken ötelerden kaval sesini alan köpekler 
koşturmuşlar, gelmişler, kurdu ön lerine düşürüp 
bir güzel kovalamışlar. Kaçmadan önce, kurt, 
durumu anlayıp oyu na geldiğini sezinlemiş:

“Suç sende değil bende. Neme gerekti 
benim kaval çalmak, neme gerekti bana köçekli 
kurban!...” demiş.

Gereksiz bir işe kalkışmanın sonu budur. 
Ölçmeli, biçmeli, adımını ona göre atmalı. Tersi 
oldu mu, işte böyle Midyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olu nur.

 Ezop

KEÇİ CAN PAZARINDA

• Bugüne kadar yapmamanız gereken bir işi yapmaya kalkıştınız mı?
• Sonuç ne oldu?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Yazar, keçiciği niçin “aklı bir karış havada” olarak açıklamıştır?
• Keçi kurda karşı nasıl bir oyun oynuyor? Kurt, neler söylüyor?
• Fablda çıkan sonucu söyleyiniz?

• SÜRÜ – Bir insanın bakımı
altındaki hayvanların tümü.

• HAİN – Zarar vermekten,
kötülük yapmaktan hoşlanan
kimse.

• KÖÇEK – Kadın kılığına girip
çengi gibi oynayan erkeklere
verilen ad.

SÖZLÜK
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Bir ilkbahar günüydü. Öğle tatilinde, okul bahçesinde oynuyorduk. Öğ ret me nimiz 
de, bir ağacın gölgesinde durmuş, bizi seyrediyordu. İki arkadaşımız bağıra bağıra 
tartışıyordu. Biri, “Hadi öğretmenimize soralım.” dedi. Koşarak öğ ret menin yanına 
geldiler:

- Öğretmenim, hayvanlar konuşur mu?
- Hayır, çocuklar, dedi öğretmenimiz. Yalnız insanlar konuşur. Ancak, hay vanlar da

çeşitli sesler çıkararak birbirleriyle anlaşırlar. Bir köpeğin yabancı gö rünce havlaması, 
yavrularını çağırırken çıkardığı sese benzemez. 

Konu, başka çocukların da ilgisini çekmişti. Öğretmenin çevresine top lan ma ya 
başladılar. Hayvanların çıkardıkları seslere örnekler verdiler. Derken, her biri nin aklına 
başka başka meraklı sorular geldi.

- Öğretmenim, dedi biri, hastanın odasına çiçek koymak doğru mu?
- Kimileri konmaz derler yavrum, çünkü bitkiler geceleri karbon gazı çı ka rır. Bu

gaz ise insanlara zararlıdır. Ama bir demet çiçekten çıkan karbon gazı, o ka dar azdır 
ki, zarar vermez. Hastaların odalarına çiçek koyalım da onun güzel li ği yle oyalansınlar.

- Gündüzleri yıldızları neden göremiyoruz öğretmenim? Diye bir soru daha geldi.
- Gündüzleri güneş ışığı var. Bu ışık, dünyanın çevresindeki hava taba ka sını

aydınlatıyor. Bu aydınlık da, yıldızlardan gelen ışığı görmemize engel ol u yor. Yoksa 
yıldızlar gökte gündüz de parlak durur.

- Su, ateşi neden söndürür öğretmenim?
- Su, yanan şeyin önce alevini yok eder, sonra da ısısını düşürür.

Alevi yok olmuş, ısısı düşmüş madde de artık yanmaz.
- Bir günde neler yememiz gerek öğretmenim? Dedi bir başkası.
- O! Bu hepsinden önemli bir soru. Hele sizin gibi büyümekte

olanlar, iyi öğ ren meli bu sorunun karşılığını. Ekmek, yumurta, süt, 
peynir, et, pişmiş ve yeşil se bze, ayrıca meyve... Bunların her biri, 
vücudumuza ayrı ayrı besinler verir. Bun la rın birinden gelen bir 

MERAKLI SORULAR

• İlginizi çeken konular üzerinde araştırma yapar mısınız?
• Bilginize ulaşmak için ne tür araştırma yaparsınız?

DERSE HAZIRLIK 
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besini almazsak, beslenmemiz eksik kalır. Ayrıca 
mey ve ler den, çiğ sebzelerden vitamin de almamız 
gerek.

Orada toplanan arkadaşlarımız “Öğretmenim! 
Öğretmenim!” diye atılıp soru sormak istiyorlardı. 
Ama ders zili çaldı. 

Öğretmenimiz: “Başka zamana.” dedi. 
Beşir GÖĞÜŞ

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocuklar hangi soruları öğretmenlerine sordular?
• Öğretmenin vermiş oldukları cevapları özetleyiniz.
• Besin konusundaki soruyu öğretmen neden önemli buldu?
• Merak ettiğiniz konulara cevap bulmak için öğretmene mi sorarsınız, yoksa araştırma mı yaparsınız?

Niçin?

Aşağıda verilmiş bir kaç soru var. Her soruya cevap bulmak için araştırma yapınız. Bulduğunuz 
cevapları sınıfta anlatmaya çalışınız.

• Böcekler tavanda nasıl yürür?
• En yüksek dağ nerededir?
• En büyük ırmak hangisidir?
• Dünyada en yüksek bitki hangisidir?
• Süt neden ekşir?

ÖDEV:

• MERAKLI – İlgi uyandıran.
• KARBON GAZI – Hayvanların

akciğerlerinden çıkan, bitkilerin
geceleri yapraklarından çıkan
gazda bulunan madde.

SÖZLÜK



60

İLETİŞİM ARAÇLARININ GELİŞİMİ

Eski çağlarda insanlar çeşitli sesler çıkararak haberleşiyorlardı. Da ha sonra 
davullarla, taşın üzerinde resimler çizerek, ateş yakarak haber leşiyorlardı. 

Heey! Taşkafa!
Yarın size

geleceğiz...

Anladım 
Kocaburun, 

yarın bizi evine 
çağırıyorsun.

Bu mektubu 
çabuk yerine 

ulaştır.

Kralımız sizi görmeye  
gelecek...

HABERLEŞME

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM√

• Önceden insanlar nasıl haberleşiyorlarmış? Tartışınız.

KELİME HAZİNESİ: 

“Haberleşme”, deyince aklınıza gelen kelimeleri söyleyiniz.
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Mektupla haberleşme yazının icadından sonra başladı. Mektuplar yayalarla ya 
da atlı kişilerle bir yerden başka yere götürülüyordu. Mektup taşıyan özel eğitilmiş 
güvercinler ve köpekler yetiştiriliyordu.

Bir gün, çok büyük bir buluş yapıldı. Haber tüm dünyaya yayıldı: ELEKTRİK bulundu. 
Telgraf, telefon, radyo, televizyon, gazete gibi araçlar elektrik bulunduktan sonra 
yapıldı.

HAVALE
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 Günümüzde ise iletişim araçları çok gelişti. Uzay araştırmaları geliştikçe iletişimde 
de hızlı gelişmeler oluyordu. 

Uzaya yerleştirilen uydular, iletişimi hızlandırmaktadır.

Günümüzde kullanılan en önemli kitle iletişim araçları 
televizyon ve bilgisayardır. 

Bilgisayarda neler yapabilirsin?
Çeşitli oyunlar oynayabilirsin, müzik dinleyebilirsin, film seyredebilirsin, ders 

çalışabilirsin, ilgini çeken yeni bilgiler edinebilirsin, mektuplaşabilirsin. İnternet 
sayesinde çok daha hızlı haberleşebilirsin.

e-mail, şifre (password), @’in ne olduğunu biliyor musun?

DÜŞÜNELİM-ARAŞTIRALIM √

• Siz olsaydınız bu metne hangi başlığı koyardınız?
• Sizce teknoloji dünyasında bugün için en üstün ürün hangisidir? Niçin?
• En sevdiğiniz teknolojik ürün hangisidir? Niçin?
• Gelecekte bir bilim adamı olsanız nasıl bir teknolojik ürün yapmak istersiniz?
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Bilgisayarın, telefonun ve tabletin günümüzde gerçek iletişim aracı olduğunu 
biliyor musunuz? Bu iletişim araçları, dünyanın neresinde olursanız olun ailenizle ya 
da arkadaşlarınızla haberleşmenizi sağlar. Onlarla mesajlaşabilir, konuşabilir hatta 
onları görebilirsiniz. Ayrıca onlarla fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz.

Birine bir haber vermek ya da soru sormak istiyorsanız elektronik posta yollamanız 
yeterlidir. Arkadaşlarınız onlara yolladığınız mesajları bilgisayarları açtıklarında görecek 
ve size cevap yazacaklardır. Günümüzde anında mesajlaşmak için çeşitli programlar 
da bulunmaktadır. Bu programlar elektronik postanın aksine arkadaşlarınızla, onlar 
da bilgisayarlarının başındayken konuşma imkânı sağlar. Birbirinize eğlenceli desenler, 
gülümseyen surat ifadeleri gönderebilir hatta uzaktan satranç bile oynayabilirsiniz. En 
iyisi de ödevlerinizi yaparken birbirinize yardımcı olabilirsiniz.

İnternette kötü niyetli insanlardan korunmanın yolu tanımadığınız kişilerin sohbet 
tekliflerini kabul etmemektedir. İnsanların kişisel bilgilerini çalmaya ya da onların 
bilgisayarına virüs yollamaya çalışan kişiler olabilir. 

Jerome Colombain

İNTERNET İLE İLETİŞİM 
KURUYORUM

• Hangi iletişim araçlarını kullanarak internete girebiliriz?
• İnternetin eğitime faydaları nelerdir?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Günümüzde hangi iletişim araçlarını kullanıyoruz?
• İletişim araçları ile neler yapabiliriz?
• İnternette tanımadığınız kişilere karşı nelere dikkat etmelisiniz?

TARTIŞALIM:

İnternetin yararları ve zararları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında 
dikkatli dinleyin, arkadaşlarınızın sözünü kesmemeye ve onları saygıyla dinlemeye özen 
gösteriniz.
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ARAŞTIRALIM

• İnterneti hangi amaçlar için kullanıyorsunuz. Araştırınız.

UYARI:

✓ İnternette tanıştığın kişilerle ailevi bilgilerini asla paylaşma ve bu kişilerle asla randevulaşma!
✓ Tanımadığın kişilerden gelen canlı sohbet tekliflerini asla kabul etme!
✓ Mesajlaşma ve sosyal medya sitelerindeki hakaret mesajlarına asla karşılık verme!

• Bilgiye ulaşmada en sık kullandığınız yöntemler nelerdir?
• Bilgi aldığınız web sitelerinin güvenliğine dikkat ediyor musunuz?
• Ebeveynlerinize çevrimiçi olarak bilgiye erişme konusunda ne soruyorsunuz?

Önemli!
Verilerinizi kötüye kullanma ve yanlış bilgi kullanma tehlikesi nedeniyle, İnternet’i korumanın ve 
güvence altına almanın yollarını araştırınız. Dünyada Şubat ayında “Güvenli İnternet Günü” olarak 
kutlanıyor. İletişimde, araştırma ve bilgi aramada sosyal ağların davranış kurallarını bilmek önemlidir. 
İletişimde herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka ebeveynlerden yardım isteyiniz ve ebeveynlere 
söyleyiniz. Kişisel bilgilerinizi vermeyin ve interneti sadece eğitim amaçlı kullanınız. 

Aşağıdaki cümlelerin boşluklarını “sanal, bilim, dijital, teknolojik” kelimelerinden uygun olanı ile 
tamamlayınız. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

İleride ……………………………. adamı olmak istiyorum. 
Her yeni bilgisayar bir öncekinden ........................................... olarak daha üstündür. 
İletişimde …………………………………….. sinyaller çığır açtı. 
Bilgisayar oyunları çocuğu çevresinden koparıp ………………………………. gerçeklik ortamına taşıyor.

DÜŞÜNELİM

KELİME ÇALIŞMALARI



T Ü R K Ç E

65

Alin ile Ege’ye ait ifadeleri okuyunuz.

Dizüstü bilgisayarı 
kucağıma aldım. 
Ekrana baktım, 

fare çalışmıyordu. 
Tarayıcıdan resimleri 

tarayıp yazıcıdan 
çıktısını alacaktım.

Laptopu kucağıma  
aldım. Monitöre 
baktım, mouse 
çalışmıyordu. 

Scannerden fotoları 
tarayıp printerden  
çıktısını alacaktım.

TARTIŞALIM:

Hangi çocuğun açıklamalarını daha iyi anladınız. Niçin. Yazılarımızda yabancı dillerden 
dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanınız. 
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Günümüzde, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan 
insanlar, birbirleriyle elek tronik posta (eposta) 
denilen bir yöntem aracılığıyla haberleşiyorlar.

Hızlı ve ucuz bir haberleşme yöntemi olan 
eposta, İnternet kullanıcıları ta ra fından telefonla
ya da mektupla haberleşmeye göre daha çok
tercih ediliyor. Bu nun nedeni, şehirlerarası ya da uluslararası görüşmeler açısından,
telefonun ol dukça pahalıya mal olması, mektupla haberleşmenin de uzun sürede ger
çek leş mesidir. 

Gönderdiğimiz mektubun bir başka kente ulaşması günlerce, kimi zaman haf
talarca sürebiliyor. Oysa epostayla gönderilen bir mesaj, ne kadar uzak olur sa olsun 
gideceği adrese yalnızca birkaç saniyede ulaşıyor. Böylece birbirinden yüz lerce, hatta 
binlerce kilometre uzaktaki insanlar, yalnızca birkaç saniye içinde bir birlerinden haber 
alabiliyorlar. Bundan başka, eposta son derece ucuz bir ha ber leşme yöntemidir. 
Epostanın bir başka yararıysa yalnızca kısa mesajları de ğil, fotoğrafları, resimleri,
belgeleri ve şarkıları bile başka adreslere gön de re bil me mizdir.

Peki, epostayla gönderilen bir mesaj nasıl oluyor da bu kadar kısa sürede gide ceği 
adrese ulaşıyor? Bunu hiç merak ettiniz mi? İnsana inanılmaz gelen bu ha ber leşme 
yöntemi, milyonlarca bilgisayarın birbirine telefon hatlarıyla bağlı ol duğu İnternet 
sayesinde kullanılabiliyor. Kısaca, epostayla bir mesaj göndermek isti yorsak öncelikle 
bilgisayarımızın İnternet’e bağlı olması gerekiyor.

İnternet’e bağlanabilen herkes, ister bir servis sağlayıcıdan, ister tarama ad
reslerinden bir eposta adresi edinebilir. Bir arkadaşımıza epostayla bir mesaj gön
dermek istiyorsak, onun da eposta adresini bilmemiz gerekir. 

Mesaj gönderme işlemi yalnızca birkaç saniye sürüyor. Bu durum, dün ya nın değişik 
yerlerinde yaşayan insanlarla günün her saatinde, çok kısa sürelerde ha ber leşmemize 
imkân sağlıyor.

Epostanın, hızlı ve ucuz bir haberleşme yöntemi olmasının dışında, bir baş ka yararı
daha var. Mesajları yalnızca evimizdeki bilgisayardan değil, her han gi bir bilgisayardan 
okuyabiliriz. Nerede olursak olalım, eposta kutumuza ba ka bi li riz.

Ayşegül Y. GÜNENÇ 

• Haberleşme araçlarından hangilerini biliyorsunuz?
• Haberleşme için hangi haberleşme araçlarını kullanıyorsunuz?
• Elektronik posta nedir? Bu konuda neler biliyorsunuz?

DERSE HAZIRLIK 

ELEKTRONİK POSTA 
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DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

√

• Bir arkadaşınıza e-postayla mesaj göndermek için nelere ihtiyacınız vardır?
• Elektronik postanın yararları nelerdir?
• Elektronik postanın kötü yönleri var mıdır?
• Okuduğunuz metne, siz bir başlık koysaydınız ne olmasını isterdiniz?

TARTIŞALIM:

• Elektronik posta kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
• Sizin e-posta adresiniz var mı? Varsa ne amaçla kullanıyorsunuz?
• Bu konularla ilgili sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Geleceğin haberleşme araçları konusunda yazı yazmaya çalışınız.
 • Geleceğin haberleşme araçlarını tanıtan afişler hazırlayınız.

ÖDEV:

Alin: Ege, lütfen bana yardım et!
Ege: Elbette Alin, sorun ne?
Alin: Sara ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ama o hasta ve projeyi bitirmesi 
için ben ona birkaç resim göndermem gerekiyor. Dizüstü bilgisayarımdan 
gönderemiyorum.
Ege: Sorun değil, benim epostamla göndermeye deneyeceğiz. Sadece bana 
eposta adresini bildir.
Alin: Şey, sanırım sara.mk.hotmail.com.
Ege: Alin, şey sen @, kuyruklu a’yı yazmayı unutmuşsun!
Alin: @, evet haklısın, şimdi gördüm yanlış yapmışım. Ben, dizüstü bilgisayarımın
çalışmadığını düşündüm.
Ege: Bak gördün mü, bir @ ne kadar önemliymiş?
Alin: Evet. Teşekkürler @ arkadaşım!

@ ARKADAŞLAR

DÜŞÜNELİM

• Ne hakkında konuşuyorlardı?
• Alin neden e-postayı gönderemedi?
• Dikkatsizlikten kaynaklanan bu sorunlar size de oluyor mu?
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Ertunç, uykusundan erken uyandı:
 Anne, anne, kahvaltımı hazırladın mı? Diye henüz yatağında debelenirken sor du

annesine.
 Uyu oğlum daha biraz, niye böyle acele ediyorsun? Bugün tatilin ilk günü, dedi

annesi. 
Ertunç kulaklarına inanamıyordu. Hakkı da vardı, çünkü ilk olarak bu yarıyıl ba şarısı 

kırık notsuz geçmişti. Babası o kadar sevinmişti bundan ötürü ki, bütün konukomşu, 
Ertunç’un değiştiğini, yeni bir çocuk olduğunu anlamıştı. Ablasıyla, eniş tesi gece güzel 
bir kitap armağan ederek, başarısını kutlamışlardı. Ne tatlı an larmış bunlar meğer diye 
düşündü Ertunç kendi kendine. Gözlerini kapamağa, yeni den uykuya, tatlı düşlere 
dalmağa çalıştıysa da boşuna. Çünkü gözleri git gide fincan gibi açılıyordu. Birden bire 
kayrolasından fırladı, yemek odasına koş tu. Elektrik ocağın başında, kahvaltı hazırlayan 
annesinin boynuna sarılarak yas lan dı göğsüne doyasıya. O an, annesinin sevinç yaşını 
alnında hisseti. Kendisi de annesinden çabucak ayrılınca, yatak odasına henüz mışıl 
mışıl uyuyan küçük kar deşine yaklaştı, yanaklarından öpe öpe onu uyandırdı.

• Yarıyıl tatillerinizde yaşamış olduğunuz bir anınızı anlatır mısınız?
• Yarıyıl tatili öğrenciler için önemli midir? Neden?

DERSE HAZIRLIK 

TATİL ARMAĞANLARI 
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Kahvaltısında misafirleri de vardı. İki arkadaşı kızaklarıyla gelmişlerdi. Kay mak 
için uygun olan bayıra birlikte gideceklerdi. Gerçi Ertunç’un kızağı yoktu ama ar
kadaşlarının kızaklarıyla kayacaktı. Ne çıkar sanki onlar da yazın onun topuyla oynu
yordu.

Güzelce yedikten sonra üçü giyinip kuşandılar. Buz kaymağa, buzlarda yu var
lanmağa, kartopu oynamağa hazırlandılar. Sevinçleri yüzlerinden belliydi. An sı zın 
kapı açıldı, avluya Ertunç’un babası girdi. Elinde kızakla bir çift kayak vardı. İçe ri girer 
girmez Ertunç’u yanına çağırdı:

 Oğlum, dedi. Bu yarıyılda gösterdiğin başarıyla yüzümüzü ağarttın, yaşa ma mıza
istek kattın. Bundan böyle de başarılar dileriz oğlum. İşte annen ve ben den sana 
armağan getirdim. Oyna oğlum, eğlen şimdi doyasıyla... 

Burada babasının sesi kesildi. Söyleyemiyordu 
artık. Ertunç’ta bundan böyle her zaman iyi 
başarı elde etmeğe çalışacağına söz vermek 
istediyse de elin den gelmedi. Ağlamaya başladı. 
Ancak kendi kendine söz vermekle yetindi. Bu
nu babası da, annesi de pekiyi anlamışlardı. Bir 
daha kucakladılar oğullarını. Er tunç sonra kendi 
kızağıyla arkadaşlarına katılarak hepsi neşe içinde 
çocuk luk la rını yaşamağa gittiler. 

Süreyya YUSUF 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Ertunç’un yarıyıl başarısı, geçen yıllara göre nasıldır?
• Yarıyıl armağanları olarak Ertunç neler almıştı?
• Babası oğluna ne gibi öğütler vermektedir?
• Buna karşılık Ertunç’un cevabı ne oldu?

• DEBELENMEK – Bir acıdan
kurtulmak için çırpınmak, 
kımıldamak.

• YASLANMAK – Dayanmak,
güvenmek.

• KIZAK – Kar veya buz üzerinde
kaydırılan tekerleksiz taşıt.

• AĞARTMAK – Aydınlatmak.
• YETİNMEK – Bir şeyi kendisi

için yeter bularak daha çoğuna
gerek görmemek.

SÖZLÜK
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Dilimizi
Öğrenelim
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Bir dilin konuşma ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır. Yazı 
dili eserlerde, kitaplarda, yazışmalarda kullanılan ve kültürü 
devam ettiren medeniyet dilidir. Ona edebî dil veya ortak dil 
de denir. Yazı dili, insanların duygu, düşünce ve isteklerini belli 
işaret ve şekillerle anlatılmasıdır.  Konuşma dili ise günlük hayatta 
kullanılan canlı bir dildir. İnsanların duygu, düşünce ve dileklerini 
anlamlı seslerle söyleyerek anlatılmasına konuşma dili denir. 

Belli bir toplumda yaşayan insanlar, 
duygularını, düşüncelerini, isteklerini 

ulaştırmak zorundadırlar. Insanlar 
arasında iletişimi sağlayan en önemli 

unsurlardan biri de dildir. Dil, toplumun 
ortak hayatında son derece önemlidir.

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Dil, insanların duygularını, 

düşüncelerini, isteklerini birbirlerine 
konuşarak veya yazarak anlatmasına 
yarayan işaretlerin bütünüdür.

DİLİMİZİ ÖĞRENELİM

Yeryüzünde, çeşitli yönlerden aynı özelliklere sahip 
yüzlerce millet vardır. Bu milletlerin konuşma ve yazı 

dilleri de birbirinden ayrıdır. Herhangi bir milettin 
kullandığı ortak dile, o milletin ana dili denir. 

Ayrıca her dilin kendi kuralları vardır. Bu 
kuralların tümü tarihi gelişim sonucu 
ortaya çıkmıştır. Dil bilgisi, bir dilin 
kökenini, yapısını ve gelişimini kendi 

konuları içinde çeşitli yönlerden inceler. 
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Sevgili çocuklar, birinci sınıfa yeni başladığınız günleri hatırlayın. Hepiniz heyecanla 
okula başlamıştınız. Öğretmeninizle, arkadaşlarınızla tanıştınız. Yavaş yavaş yazma 
çalışmalarına başladınız. Öğretmeniniz, size kalem tutmayı, defter kullanmayı 
öğretti. Ama hepinizin içinde bir merak vardı: “Acaba ne zaman okuyacağız?” Harflerin 
yazılışını öğrendikçe seslerini çıkarmayı da öğreniyordunuz. Harfler, heceler derken 
cümleler girmişti defter sayfalarına. Bir de baktınız ki artık okumaya başlamıştınız. 
Öğrenmenin en etkili yolu okumaktır. 

Okuyorum, öyleyse başarılıyım. 
Okuyoruz, öyleyse başarlıyız. 

OKUMA VE OKUMANIN ÖNEMİ

UNUTMA: 

Okuma nasıl yapılır? 
İşte bu çok önemli! Okuduğunuz bir yazıda anlatılanları zihninizde 
canlandırmaya önem veriniz. Böylece daha kolay anlayacak ve tıpkı sevdiğiniz bir 
filmi unutmadığınız gibi, okuduklarınızı da unutmayacaksınız.



Ö
Ğ
R
EN
EL
İM İle, ya da, ve, kadar, gibi, 

tek başına anlamı olmayan 
sözcükler, cümlede anlam 
tamamlaması yapar.
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SÖZCÜKLER

Tek Başına Anlamı Olan 
Sözcükler

deniz          ırmak          gül
sevgi          umut          dağ

Cümlede Anlam Kazanan 
Sözcükler

ile          ya da          ise
ama          ve              ki

Çoook, çok eskiden, pire berber, deve tellal iken, yeryüzüyle gökyüzü daha 
birbirinden yeni ayrılmış iken ya da okyanuslar köşelerine çekilip, kıtalara yer açmış 
iken, dünyanın bir ucunda ki yüce dağlar toplanıp bir araya gelmişler. Yüce dağlar 
günün birinde, “yeter bunca zamandır durduğumuz, hadi yürüyelim” deyip, yürüyüşe 
geçmişler... Yürümüşler, yürümüşler ve yürümüşler...

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Size hatırlatmak istediğimiz çok 

önemli bir şey var: Kendi başına 
anlamı olan ve cümle kurmaya 
yarayan ses veya ses topluluğuna 
sözcük (kelime) denir.

Unutma!    

İnsanlar, isteklerini, duygu ve düşüncelerini 
birbirlerine anlatmak istediklerinde sözcüklerden 

yararlanırlar.

SÖZCÜK (KELİME)

Sözcükleri iki bakımdan inceleriz 

Yapılarına Göre Sözcükler ve 
Anlamlarına Göre Sözcükler
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Türkçe eklemeli bir dildir. Sözcükler kök ve eklerden meydana gelir. Bu yüzden 
yapılarına göre sözcükleri öğrenebilmemiz için kök ve eklerin neler olduğunu iyi 
öğrenmemiz gerekir.

KÖK

Unutma!    

Sözcükler her zaman kök halinde bulunmaz, 
sözcüğün kökü ile ek almış hali arasında bir 

anlam ilişkisi bulunur.  

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Bir sözcüğün parçalanmayan, anlamlı 

en küçük bölümüdür.

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM

Dilimizde kök halindeki sözcükler şu şekildedir:

• Bir heceli kök sözcükler: Türk, dört, koş, gel.
• İki heceli kök sözcükler: Aslan, anne, böcek, köpek.
• Üç heceli kök sözcükler: Sinema, kanguru, baklava, karınca.

“Baklava” sözcüğünü inceleyelim.

Sözcüğün anlamlı en küçük parçasını “Bak” olduğunu düşünebilirsiniz. Bak bir 
yere bakmak anlamında kullanılan bir eylemdir. Baklava ise bir tatlı adıdır. “Bak” 
ile “baklava” arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. Bu nedenle “baklava” sözcüğü 
daha küçük parçalara ayrılmaz. “Baklava”, kök halinde bir sözcüktür. 

YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER  
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  ÖRNEK:

su–cu, göz–cü, barış–çı
göz–lük, baş–lık, kitap–lık  
süs–lü, oda–lı, söz–lü
tat–sız, güç–süz, tuz–suz
baş–la, göz–le, yük–le
sev–gi, bil–gi, say–gı
oku–ma, yaz–ma, bırak–ma, 
geç–miş, yan–mış, sol–muş 

-ci:
-lik:
-li
-siz:
-le:
-gi:
-me:
-miş:

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Sonuna getirdiği sözcüğün 

cümlede görev almasını 
sağlayan veya anlamını 
değiştirerek sözcükten yeni 
sözcük türeten parçalardır.

Bize okuldan  yazılı izin verdiler.
Biz–e okul–dan yazılı  ver–di–ler 

(Altı çizili olan ekler, sözcüklerin anlamlarını değiştirmemiştir, 
cümledeki görevlerini belirlemiştir).

Ekler ikiye ayrılır: Çekim ekleri ve yapım ekleri.

Çekim ekleri: "Güller baharda bir başka kokar." Cümlesinde , gül sözcüğüne eklenen 
"-ler" eki, sözcüğün anlamını değiştirmedi. Sadece sayısını çoğaltı. Eklendiği sözcüğün 
anlamını değiştirmeyen eklere çekim ekleri diyoruz. 

Yapım ekleri: Sözcüğün anlamını değiştiren, bir sözcükten yeni bir sözcük türeten 
eklerdir. Yapım ekleri köke eklenir. Bir sözcükte birden fazla yapım eki bulunabilir. 
Sözcüklerin anlamını ve yapısını değiştiren eklere yapım ekleri diyoruz.

EK

Yukarıdaki örnekleri incelediğimizde; sözcüklerin aldığı eklerin, eklendikleri 
sözcüklerin anlamlarını değiştirdiğini görüyoruz.  Türkçemizde sözcükler önce 
yapım eki, sonra çekim eki alır. 
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Türkçe’de bir hece en fazla dört harften meydana gelir.
Mert = bir hece             renk = bir hece             Türk = bir hece

Hecenin özellikleri
Her hecede mutlaka ünlü harf olması gerekir.
Size bir sır vereyim mi? Öyleyse dinleyin. 
Sözcüğün (kelimenin) içinde kaç ünlü harf 
varsa sözcükte o kadar hece vardır. Böylece 
sözcükleri hecelere ayırmadan önce o 
sözcükte kaç hece olması gerektiğini 
önceden tahmin edebiliriz.
   Ünlü harfler kendi başlarına bir hecedir; 
a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

   Ünsüz harfler kendi başlarına hece 
olamazlar. Ünsüz harfler ünlü harf 
yardımıyla okunur, be, ce, çe, de…

     Bir sözcüğün hece sayısını bulmak için; içinde bulunan ünlü harfleri 
saymak yeterlidir. 

o y u n = iki heceli k e l e b e k = üç heceli
1 -  2 = oyun    1 - 2 - 3 = kelebek

“Sana doya doya sarılmak istiyorum Atatürk” ,  cümleyi oluşturan sözcüklerini 
ağzımızın kaç hareketi ile söylüyoruz. Bu cümledeki sana, doya sözcüklerini 
ağzımızın iki; sarılmak, Atatürk sözcüğünü üç; istiyorum sözcüğünü ise dört 
hareketinde söyleyebiliyoruz. İşte, bu şekilde ağzımızın her hareketiyle 
söylediğimiz ses ya da ses topluluklarına hece denir. Bir sözcüğü ağzımızın kaç 
hareketiyle söylüyorsak,  sözcüğün o kadar hecesi var demektir.

Hecelerin birleşmesiyle sözcükler meydana gelir. 

HECE

HECE
Bizim eve küçük bir misafir geldi. Adı Elif. Çok 
şirin bir kız. Ama konuşamıyor. Bize ilk geldiğinde 
henüz bir aylıktı. Sadece ağzını açıp kapatıyordu. 
Acaba ne istiyordu? Aradan aylar geçti. Elif bizleri 
taklit ediyor; ama tam konuşmayı 
beceremiyordu. Elif, "an-ne, ma-ma, ba-ba" gibi 
sözcükleri öğrenmişti bile. Ama nedendir 
bilinmez, bizim çok kolay söylediğimiz suya "bu 
bu" diyordu.
Küçük Elif; an-ne, ba-ba derken önce iki heceli 
sözcükler kurmaya başlamıştı. Eminim, bundan 
önce ağzından tek heceli sözcükler çıkıyordu. 
Ama bize çok anlamlı gelmediğinden biz 
bunları hiç anlayamadık. Çok istediği bir şeyi 
gösterirken de "o" diye işaret ettiğini 
hatırlıyorum. Öyle ise Elif, önce tek heceli 
sözcüklerle konuşmaya başladı.
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SATIR SONUNA SIĞMAYAN 
KELİMELERİN YAZIMI

Çoğu kez yazdığımız kelimeler satır sonuna sığmaz. Alt sa  tıra yazmak zorunda kalırız. 
Bunu yaparken kelimelerin hecelerinden bir kısmı alt satıra yazılır. 

Ayırma işlemini hece hece yaparız. Çünkü hece parçalanmaz. 
Ayırdığımız hecenin sonuna kısa çizgi ( - ) koyarız. 

Şimdi bu kuralı örneklerle inceleyelim. 
Sözcükleri hecelere ayırarak satır sonuna sığmayan sözcüklerin bütün çeşitlerini 

yazın. 

Örnek: 
televizyon   te-levizyon   tele-vizyon   televiz-yon
sandalye    _________   __________   __________
şemsiye    _________   __________   __________

Satır sonuna sığmayan ve devamı alt satıra yazılan bir kelimeyi nasıl okuruz?
Alt satıra yazılan hecelerle birleştirerek okuruz.

Defter sayfanızı uzunluğuna doğru ikiye katlayınız. Kitaptan işlediğiniz 
bir metni kağıdın sol tarafına yazınız. Satır sonuna sığmayan sözcükleri 
hecelere ayırırken dikkat ediniz! 

ÖDEV:

YAZIM KURALLARI
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Aşağıdaki cümleleri okuyalım:
Ahmet kitap okuyor. 
Bahçedeki ağaçları suladık. 
Cem basket oynuyor.

Pembe renkle yazılan sözcükler, birer addır.

Sayılarına göre Oluşlarına göreAnlamlarına göre

Tekil ad Somut adÖzel ad

Çoğul ad Soyut adCins (tür) ad

Topluluk adları

ADLAR

Unutma!  Canlı ve cansız varlıkların, soyut kavramların dilimizdeki karşılığı 
olan sözcüklere ad denir. Varlıkları, kavramları, durumları…  karşılayan 
sembollere, kelimelere “isim/ad” denir. Adlar, sana bir varlığı, bir duyguyu 
tanıtmaya yarayan sözcüklerdir. 

Mert: Erkek adı 

Kedi: Hayvan adı 

Gül: Bitki adı

Adım Mert. 
Kedileri seviyorum. 

Gülleri suladım.

ADLAR

Çevremizdeki varlıkların hepsinin birer adı (ismi) vardır.
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ÖZEL AD
Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklara, yaşadığımız mahalleye, köye, şehre, 
dünyamızdaki kıtalara, denizlere birer ad verilmiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan 
tek varlığı anlatmaya yarayan adlara özel adlar denirlarına özel ad denir.

CİNS (TÜR) AD
Dünyada benzeri çok olan varlık adlarına cins (tür) ad denir.

 ÖZEL CİNS (TÜR)
Alin defter

Üsküp masa

İştip ağaç 

Varlıkların Anlamlarına Göre Adlar
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TEKİL AD
AAyynnıı  ttüürr  vvaarrllııkkllaarrddaann  yyaallnnıızz  bbiirr  ttaanneessiinnii  bbiillddiirreenn  aaddllaarraa  tteekkiill  aadd  ddeenniirr..
Sayı bakımından tek varlığı karşılayan isimlerdir. Ev, insan, çiçek 
Sayılamayan varlıkların isimleri de tekil isim sayılır. Un, şeker, su

ÇOĞUL AD
AAyynnıı  ttüürr  vvaarrllııkkllaarrddaann  bbiirrddeenn  ççooğğuunnuu  bbiillddiirreenn  aaddllaarraa  ççooğğuull  aadd  ddeenniirr.. 
Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. 
Çoğul eki alırlar. (-ler, -lar) evler, insanlar, çiçekler

TOPLULUK ADI

Tekil durumda oldukları halde çokluk ifade eden adlara topluluk adı denir. 
Deste, sürü, ordu, grup, buket gibi adlar topluluk adlarıdır. 
Görünüşte tekil olduğu halde, birden fazla varlığı ifade eden isimlerdir.
Çoğul eki almadan çokluk bildirirler: Halk, ordu, orman, sürü, meclis, deste
Topluluk ismi gibi görünen bazı isimler tekil isim olabilir.
Sınıf olarak sinemaya gittik. (Topluluk)      
Sınıfı süsledik. (Tekil)

Tekil bir adı çoğul yapmak için sonuna “-ler, -lar” ekleri getirtirilir.

TEKİL ÇOĞUL
balık balıklar
kalem kalemler
Türk Türkler

Varlıkların Sayılarına Göre Adlar
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SOMUT AD

Görebildiğimiz, dokunup hissedebildiğimiz varlıklara verilen adlara somut 
(madde) adlar denir.

SOYUT AD

Göremediğimiz, dokunup hissedemediğimiz sadece düşünce yoluyla 
hissedebildiğimiz varlıklara verilen adlara soyut (mana) adlar denir.

SOMUT  SOYUT
taş nefret 
su sevgi
bulut akıl

Aşağıda verilen adları anlam çeşitlerine göre tabloda diziniz:
      Ahmet, neşe, armut, oda, sevgi, deste, kurt, rüya, kalemler, göller, Sevda, ağaç, 

ırmak, insan, hayvanlar, duygu, el, silgiler, araba, çekiç, taş, orman, ordu, ırmak, Utku, 
buket, sürü, dere.

ÖDEV:

ÖZEL CİNS TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK SOMUT SOYUT

Alin taş araba kalemler orman ağaç sevgi

Varlıkların Oluşlarına Göre Adlar
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Eş Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler 

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

buket – demet

düş – rüya

yıl – sene

hediye – armağan

ak – beyaz

kirli – temiz
iyi – kötü
çok – az
batı – doğu
siyah – beyaz

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan 
sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. 

Sonbahar gelince yapraklar dökülür.
Güz gelince yapraklar dökülür.

Anlamları birbirinin tersi olan sözcüklere zıt 
anlamlı (karşıt) sözcükler denir.

Dünyada artık savaş olmasın.
Tüm insanlar barış içinde yaşasın.

ANLAMLARI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER

Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Sözcükler

Defterime şiir yazdım.
Bu yaz sıcak geçti.
Yukarıda kırmızı ile işaretlenmiş sözcükleri okudunuz. İkisinde de "yaz" sözcüğü 
yazıyor. ama cümlede anlatılanlar farklı. Bu sözcükleri yazarken aynı harfleri 
kullanıyoruz. Okurken aynı sesleri çıkarıyoruz; fakat sözcükler farklı anlamları 
anlatıyor.
Yazılışları ve söylenişleri aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere 
eş sesli (sesteş) sözcükler denir.
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Ahmet, bizim okula yeni 
gelmişti. O, bizi çok sevmişti; 
biz de onu çok sevmiştik. 
Sevmiştik sevmesine; 
ama bazen bize bilgiçlik 
tasladığını düşünüyorduk. 
“Haydi Ahmet, sınıfa girelim.” 
desek, “Bizim oralarda sınıfa 
‘derslik’ derler.” diyordu. 
Okuldan bahsetsek “Bizim 
oralarda okula ‘mektep’ 
derler.” diye böbürleniyordu. 
Önceleri Ahmet’in bu 
tavırlarına üzülmüştük. 
Ama sonunda düşündük 
taşındık ve bunu eğlenceli bir 
oyun haline getirmeye karar verdik. Oyunun adını da “Bizim Oralarda” koymuştuk. 
Bahçede bir çember oluşturduk ve başladık oynamaya. Bir kişi bir sözcük söylüyor, 
sonra hep birden aynı anlama gelen başka bir sözcük 
söylüyorduk. Şöyle ki: Ben “sorun” dediysem, diğerleri “Bizim oralarda soruna 
‘mesele’ derler.” diye bağırıyordu. Sıradaki “yoksul” derse, biz de “Bizim oralarda 
yoksula ‘fakir’ derler!” diye bağırıyorduk.

Tam oyuna kendimizi kaptırmıştık ki yanı başımızda öğretmenimiz belirdi. “Ders 
zilini duymadınız galiba.” dedi. “Gerçi oynadığınız oyunun konusu Türkçe 
dersimizin de konusu idi; ama siz zevkle oynarken konuyu daha önceden 
öğrendiniz.” dedi. 
“Ama isterseniz konuyu biraz açayım. Dilimizde, anlamları aynı, yazılışları ve 
okunuşları ayrı olan sözcükler vardır. Bunlara eş anlamlı sözcükler diyoruz.” diye 
ekledi. Şimdi, Ahmet’i daha çok sevmiştik; çünkü onun sayesinde konumuzu keyifli 
bir biçimde öğrenmiştik. 

Mehmet KINA

BİZİM ORALARDA

Yukarıdaki metinde geçen eş anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.

ÖDEV:



84

İsteğimizi ifade edebilmek için bazen bir ad yeterli olmayabilir. 
Bu durumda bir ya da birden fazla adla bu adı tamamlamak gerekir.

İki ya da daha fazla adın belli kurallar içinde bir araya gelerek 
olşuturdukları söz grubuna ad tamlaması denir. 

Ad tamlamalarında birinci ada tamlayan, ikinci ada tamlanan 
denir. 

Tamlayan  Tamlanan
  kalem kutusu  kalem kutusu
  not   defteri  not defteri
  ev           kapısı  ev kapsı
  bahçe         çiçeği  bahçe çiçeği
  çorba          kaşığı çorba kaşığı

AD (İSİM) TAMLAMALARI
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Unutma:
Adlarda eklenen –i, -e, -de, -den ekleri cümlelere  

anlam kazandırır, cümleleri anlamlı kılar. 

Uygulama

1. Dedem bana sarı civciv aldı.
2. Hain kedi, civcivi gözetliyordu.
3. Ayşe, civcive suyunu verdi.
4. Minik civcivde uzun bir gaga vardı.
5. Bu civcivden sana hayır gelmez.

Ekleri yerleştirin:
Avcı fil…………gözetliyordu.
Yavru fil………. avcılar saldırdı.
Fil………. uzun bir hortum vardır.
Fil……... daha uzun olan hayvan zürafadır.

Civciv sözcüğü birinci cümlede ek almamış, ikinci 

cümlede –i, üçüncü cümlede –e, dördüncü cümlede 
………., beşinci cümlede …..…… ekini almıştır.

Verilen cümlelerde ekleri kaldırıp yeniden oku.
Anlamları var mı?

AD DURUMLARI
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Bir varlığın küçük olduğunu anlatmak istenildiği sırada addan önce minik, ufak, 
küçük gibi sözcükler getirilir. 

Minik köpek

Küçük çocuk

Ufak ev

Çoğu kez adlardan önce getirilen minik, ufak, küçük gibi 
sözcüklerin yerine –cek, -cik, -ceğiz  gibi ekler getirtirilerek adlara 
küçültme anlamı katar.*Bu ekler isme farklı anlamlar katabilir.

Kulübecik, yüksek binaların arasında kalmıştı. (küçültme)
Kuzucuk nereye gitti?  (sevgi)
Kadıncağız yere düştü. (acıma)

Köpekcik – minik köpek

Çocukcağız – küçük çocuk

Evcik – küçük ev

ADLARDA KÜÇÜLTME

Unutma:
Özel adlara eklenen –i, -e, -de, -den ekleri kesme işareti (’) ile ayrılır. Örnek: 

Cemil’i, Erdem’e, Kalkandelen’de, Ohri’den. 

Adın beş durumu
1. civciv eksizdir, adın yalın durumundadır.
2. civcivi “i” ekini almıştır, adın “-i” durumundadır.
3. civcive “e” ekini almıştır, adın “-e” durumundadır.
4. civcivde “de” ekini almıştır, adın “-de” durumundadır.
5. civcivden “den” ekini almıştır, adın “-den” durumundadır.
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SIFAT (ÖN AD)

İki elma aldım.
Mavi elbisemi çok seviyorum.
Küçük çocuk uyandı.

İŞARET (GÖSTERME) SIFATLARI

İşaret sıfatları (bu, şu, o) varlıkların yerlerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır. 
Yakındaki varlıklar için “bu”, biraz uzakta olanlar için “şu”, çok uzakta olan ya da 
görünmeyenler için “o” sıfatı kullanılır.

bu kalem yakındakiler için
şu sıra  biraz uzaktakiler için
o köy çok uzaktakiler için

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ 
BİLDİREN SÖZCÜKLER

Yukarıdaki cümlelerde geçen “elma, elbise, çocuk” sözcükleri birer addır. Bu 
adların önünde onları niteleyen ve ya belirten “mavi, iki, küçük” sözcükleri vardır.

Adların önüne gelerek onların rengini, durumunu, sayısını, biçimini belirten 
sözcüklere sıfat denir.

Varlıkların renklerini belirten sıfatlar:  Siyah kapı siyah (sıfat)
   Yeşil elma  yeşil  (sıfat)

Varlıkların şekillerini belirten sıfatlar:  Uzun ağaç uzun (sıfat)
   Kalın duvar  kalın (sıfat)

Varlıkların sayılarını belirten sıfatlar:    Beş gün beş (sıfat)
Beşinci ay beşinci (sıfat) 

Varlıkların durumunu belirten sıfatlar: Yeni ev yeni (sıfat)
Genç kız genç (sıfat)
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Bizim Pamuk, bugün yarın doğum yapacak. Aile halkı merak içindeyiz. Baba, 
siyah bir tavşan. Biz ona “Arap” deriz. Anne ise beyaz. Acaba yavru tavşanlar nasıl 
doğacaklar? Babaları gibi iri mi? Yoksa anneleri gibi uzun tüylü mü olacaklar? 

Sonunda beklediğimiz an geldi ve Pamuk yavruladı. Tam üç yavrusu oldu. Şirin 
yüzlü, üç tavşan yavrusu... Renkleri mi? Bir tanesi beyaz, diğeri siyah tavşandı. Üçüncü 
tavşan mı? O, yuvadan dişarı hiç çıkmadı. Sanırım onun rengi yoktu. Şaka şaka, rengi 
olmayan tavşan olur mu? Henüz tüyleri çıkmadığı için utanıyor ve yuvadan dışarı 
çıkamıyordu. Mutsuz tavşancık; ağlamaklı gözleri, zayıf vücuduyla hepimizin içini 
burkuyordu. Böyle tam iki hafta geçti. Onun da uzun tüyleri, sıska bacakları ve tombul 
kuyruğu ile rengi ortaya çıktı. Ne renk mi? Onu da siz bilin.

AÇIKLAMA:
Parçada geçen, koyu renkle yazılmış sözcüklerin hepsi, 

adlardan önce gelmiştir ve kendinden sonra gelen bu adları 
değişik durumlarda etkilemiştir. Adların (isimlerin) özelliklerini 
anlatan sözcükler, addan önce yazılır ve adla birlikte kullanılır. Bu 
sözcüklere sıfat (ön ad) deriz. Sıfatlar, kendinden sonra gelen adları 
çeşitli durumlarda etkiler.

Örnekler:

Kare masa    Kare sözcüğü, masanın şeklini belirtir. 

Kırık sandalye  Kırık sözcüğü, sandalyenin ne durumda olduğunu belirtir. 

Eğri yol     Eğri sözcüğü, yolun durumunu belirtir. 

PAMUK TAVŞAN
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ADIN YERİNİ TUTAN SÖZCÜKLER

ADIL (ZAMİR)

Biz yarın geziye gideceğiz.
Ben bu akşam televizyon seyredeceğim.
Onlar, sokağa çıkıp oyun oynadılar.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler adların yerine kullanılmıştır. 
“biz” söz söyleyen birden fazla kişi,
“ben” söz söyleyen kişiyi ifade eder,
“onlar” yanımızda bulunmayan kişiller yerine kullanılmıştır.

Türkçe‘de “ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana, sana” sözcüklerini söylerken ya da 
yazarken ad olan sözcüklerin yerine kullanırız.

Cümlede adın yerini tutan sözcüklere adıl (zamir) denir.

Cümlede geçen adılların altını çiziniz.

ÖDEV:

Sen bugün bana neden gelmedin?

Bunu ne zaman okudun?

Onları aradım, ama telefonu açmadılar.

Bunu kütüphaneden aldım.

Hangisini daha çok beğendin?
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Adıl, adı üstünde, adın yerine geçen oyunculardır.

Örnek:
  Sıla çok şımardın. Sen çok şımardın. 

   Ad  Adın yerini alan sözcük
Adıl (Zamir)

Ben sana demedim mi? O, çok iyi okuyor. 
Onlar çok başarılılar. Biz, az okuyoruz. 
Siz, beni dinlemediniz. Sen, beni duymadın mı? 

Ben sana demedim mi? Biz az okuyoruz. 
Sen beni duymadın mı? Siz beni dinlemediniz.
O, çok iyi okuyor. Onlar, çok başarılılar.

ZAMİRLERİ (ADILLAR) ÖĞRENELİM

Kimler onlar? Ne kadar çok 
zamir kullandın. Bunları 
tekrar söyler misin?

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Kendileri ad olmadıkları hâlde cümle 

içinde adın yerine geçen sözcüklere 
zamir (adıl) denir.
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Utku ders çalışıyor.
Dün gece yağmur yağmış.
Annem işe gitti.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ve koyu yazılmış 
sözcükler iş, oluş ve hareketi bildiriyor. 

Cümlede iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere 
eylem (fiil) denir.

Utku ders çalışıyor. Bir iş bildiriyor.
Dün gece yağmur yağmış. Bir oluş bildiriyor.
Annem işe gitti.   Bir hareket bildiriyor.

EYLEMLERDE ZAMAN

Eylemler cümlede işin, oluşun, hareketin ya söylenen zamanını ya söylendiği zamandan 
önceyi ya da söylenen zamandan sonra anlamını katar.

Bazı eylemler cümleye her zaman anlam katar.

Yüzümü yıkadım. Söylenen zamandan önce geçmiş zaman

Yüzümü yıkyorum. Söylenen zaman  şimdiki zmaan

Yüzümü yıkayacağım. Söylenen zamandan sonra gelecek zaman

EYLEM (FİİL)
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–di’li Geçmiş zaman: Geçmişte kendi yaşadığımız veya gördüğümüz olayları
anlatırken bu zamanı kullanırız. Eylemin kök veya gövdesine -di ekleri getirilir.

Eve erken geldim.
Dün pikniğe gittiler.

–miş’li Geçmiş zaman: Yaşamadığınız, görmediğiniz ancak başkalarından
duyduğumuz olayları anlatırken bu zamanı kullanırız. Eylemin kök veya gövdesine 
-miş ekleri getirilir.

Bu kıtabı okumuş.
Sorunun cevabını bilmiş.

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Eylemleri, işin yapıldığı zamana uygun 

olarak kullanırız. Üç temel zaman vardır. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz. 

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Eylemin yaşanılan zamandan önce 

gerçekleştığini bildirir. İki türlü geçmiş 
zaman eki vardır:

Dedem masal anlattı. Bir dev varmış.

EYLEMLERDE  ZAMAN 

GEÇMİŞ ZAMAN 
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Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Eylemin şu anda (yaşanılan zamanda) 

gerçekleştiğini bildirir. Eylemin kök veya 
gövdesine –(i)yor ekleri getirilir. 

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Eylemin daha sonra gerçekleştiğini 

bildirir. Eylemin kök veya gövdesine 
-ecek, -acak ekleri getirilir.

Kitap okuyorum.
Ders çalışıyorum.

Bizimle sinemaya gelecek misin?
Bu işi başaracaksın.

ŞİMDİKİ ZAMAN 

GELECEK ZAMAN
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 Metinde yer alan bazı cümleleri inceleyelim:

Okula giden yollar da bir başka bugün. Çocuk gülüşleri, 
çocuk sesleri yük se liyor her taraftan. Sınıfın en çalışkan 
kızı Begüm, yeni entarisini giymiş. A a a a! Selen’in saçı 
başka. Bak, bak. Erol babasının bilek saatini takmış 
koluna. San ki bir gecede bütün sınıf boy atmış, hepsi 
biraz büyümüş gibi geliyor bana. Okul bah çesinde son 
zil çalarken sevinç ile hüzün karışımı bir duygu kaplıyor 
içinizi. Dört yıl sizleri okutan öğretmenlerinizden 
ayrılmak kolay değil. Bu sabah her ço cuk kuzu gibi sıraya 
giriyor. Öğretmeniniz, bu gün son defa çıkıp sizleri içeri 
ala cak. Bu gün son öğütlerini verecek. Son defa sevimli sesiyle kalbinizi 
ok şa ya cak tır.

Yukarıdaki metinde duygu ve düşünceler anlamlı söz dizileriyle anlatıldı. Sözcükler, 
anlamlı şekilde bir araya gelerek cümleleri oluşturdu.

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Duygu ve düşüncelerimizi tam olarak 

anlatan sözcükler dizisine cümle 
(tümce) denir. 

Öğrenciler kitap okumayı çok sever.
Ödevlerimi bitirince çantamı hazırlarım. 

Unutma!    
Bazen tek bir sözcükle bile isteğimizi dile getiririz. Böyle 

durumlarda, kullandığımız bu tek sözcük, cümle olur. Yani tek 
sözcükten oluşan cümleler de vardır.

- Zeynep eve gel.
- Geliyorum.

CÜMLE
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  ÖRNEK:

- Dün sinemaya gittiniz mi?
- Gitmedik.

Yukarıdaki altı çizili sözcükler birer cümledir. 

Bir cümledeki 
sözcük sayısı, 

anlatacaklarımızın 
uzun ya da kısa 

oluşuna göre değişir.

 Cümlelerde ilk sözcüğün baş harfi 
büyük yazılır. 

 Cümlelerin anlamlarına göre 
sonlarına mutlaka noktalama 

işaretleri gelir.

En güzel cümle, 
amacımızı en iyi biçimde 
anlatan, içinde gereksiz 

sözcük bulunmayan 
cümledir.

95
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1. Cümleye her zaman büyük harfle başlanır.
İlkbaharda erik ağacı çiçek açtı.
Eve gidince ödevlerimi yapacağım.

Cümlelerin sonunda (.), (?), (!), (:) imleri 
bulunuyorsa cümle bitmiş demektir. Bundan sonra 
yazacağınız cümlenin ilk harfi büyük yazılacaktır.  

2. Cümlelerin sonuna nokta işareti (.) konur.
Bugün hava yağmurlu.
Televizyonda belgesel film başladı. 

3. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti (?) konur.
Pazardan meyve alır mısın?
Okullar ne zaman kapanıyor?

5. Cümleden sonra örnek ya da açıklama varsa, cümlenin sonuna iki
nokta işareti (:) konur.

Sonbahar meyveleri: Erik, üzüm, ceviz, kestane…
Öğretmenimiz bize: “Çok çalışın.” dedi.

4. Coşku, heyecan, sevinç, korku anlamı taşıyan cümlelerin sonuna ünlem
işareti (!) konur.

Eyvah, elektrikler kesilmiş!
Çabuk! Uçağı kaçıracağız.

CÜMLENİN ÖZELLİKLERİ
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YÜKLEM

ÖZNE

TEMEL   ÖĞELER 

YÜKLEM NESNE 

ÖZNE TÜMLEÇ

YARDIMCI ÖĞELER 

 Cümlenin öğeleri iki grupta incelenir:

Cümlede yargıyı bildiren çekimli 
sözcüktür. Yüklem olmazsa cümle olmaz. 

Defterini güzelce kaplamış.
Ben bir öğrenciyim.

Yüklemin bildirdiği eylemi yapan varlıktır. Eylem 
cümlelerinde eylemi yapan, ad cümlelerinde 
yüklemin bildirdiği durumda olandır.

    Yükleme sorulan “kim? ne?” sorularının cevabı 
özneyi verir.
   Çocuklar bahçeye çıktı. (Çıkanlar kim? Çocuklar)

 Okul açıldı. (Açılan ne? Okul)

CÜMLENİN ÖĞELERİ
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ÖZNE  YÜKLEM  UYUMU 

Bir de yazıldığı halde yüklemin çekiminde belli olan özneler vardır.  
Buna “gizli özne” denir.

Arkadaşlarımla oyun oynadım. (Oynayan kim? Ben)
Gösteriye gitmemişler. (Gitmeyenler kim? Onlar)
İşi çabuk bitirmeliyiz. (Kim bitirmeli? Biz)

İnsanlar için:

Özne tekil ise yüklem tekildir.

Ben burada oturuyorum.
Ayşe, sınıfta konuşmadı.

Özne çoğulsa yüklem tekil veya çoğul olabilir.

Öğrenciler bahçerdeki çöpleri topluyorlar.
Misafirler biraz önce gitti.

İnsan dışındaki bütün varlıklar için:

Özne çoğul da olsa yüklem daima tekildir.

Yıllar, su gibi akıp geçti.
Kulakları duymuyor.



T Ü R K Ç E

99

İki çeşit nesne vardır. 

NESNE 

TÜMLEÇ 

Öznenin yaptığı iş ya da hareketten 
etkilenen sözcük veya sözcük 

grubuna nesne denir.

Cümlede yüklemin anlamını yer, 
zaman, durum gibi çeşitli yönlerden 

tamamlayan sözcüklere tümleç denir. 

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Belirtili Nesne: Yüklemin bildirdiği 

eylemden etkilenen varlık belirtili nesnedir. 
Cümlelerdeki bu tür nesneler adın i 
halinde bulunurlar. 

Yükleme sorulan “kim? ne?” sorularının 
cevabı nesneyi verir.

  ÖRNEK:

Ahmet kalemini kaybetti. (Neyi kaybetti? Kalemi)
Ablam odanın camlarını sildi. (Neyi sildi? Odanın 
camlarını)
Gözlerim her yerde onu aradı. (Kimi aradı? Onu)
Bizi yemeğe çağırdılar. (Kimi? Bizi)
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ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER

YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM

Düz (Kurallı) Cümle: 
Yüklemi sonda olan cümlelerdir.   

Devrik Cümle: 
Yüklemi sonda olmayan, başta ya da 
ortada olan cümlelerdir.

Basit Cümle:
Cümlelerin içinde bir tek eylem ya da 
yargı bulunur. Cümlenin yüklemi bir eylem 
veya ek eylemden oluşur. 

Güneş çoktan doğmuş.
Bugün çok yemek yedim.

Eda evde çalışıyor derslerine. 
Bugün bitirmeliyim bu kitabı. 

CÜMLE ÇEŞİTLERİ



T Ü R K Ç E

101

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Birleşik Cümle: 

Cümlelerin içinde bir eylem ya da bir 
eylemden başka, bir ya da birden çok 
eylemsi bulunur. Bu tür cümleler birden 
çok eylemi veya yargıyı bildirirler. 

İçinde eylemsi olan cümleler, yan cümle ve temel cümlelerden oluşur. Cümle içinde geçen 
her eylemsi yan cümleyi oluşturur. Temel Cümle: Asıl yargının aktarıldığı cümle ya da cümle 
bölümleridir. Yan Cümle: Temel cümlenin tamamlayıcısı ya da açıklayıcısı durumunda olan 
cümle bölümleridir.

Sokaktan kimseye bakmadan,     ağır ağır yürüyerek         geçti.
yan cümle                              yan cümle              temel cümle

Bahar gelince       ağaçlar çiçek açar.
  yan cümle             temel cümle

Bir eylemden oluşan basit cümle: 
Yağmur sabaha kadar yağdı. 

Bir ek eylem almış basit cümle: 
O, iyi bir sporcuymuş. 

Basit Cümle:
Tek bir yargı bildiren, tek yükleme sahip olan ve 
içinde fiilimsi bulunmayan cümlelerdir.

Basit cümle deyince aklımıza kısa cümle 
gelmemelidir. Uzun cümleler de basit olabilir.
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“mi” eki cümleye soru anlamı 
kazandırır. Büyük ünlü uyumuna 

göre “mi” soru eki “mı”, “mu”, “mü” 
şeklinde ve her zaman sonuna 

getirildiği sözcükten ayrı yazılır.

Sen de süt içer misin?
Aylin gittin ________?
Yeni kitabını okudun ________?
Ödevlerinizi yaptınız ________?
Yarın sinemaya gidecek ________?

Mİ SORU EKİNİN YAZILIŞI

Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun soru ekleri yazınız.

ÖDEV:

ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER

Olumlu cümle, fii l  cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya 
olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, 
var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir.
Örnek: Gostivar bu mevsimde soğuktur.

Olumsuz Cümle:  Fiil  cümlesinde işin, oluşun, durumun 
yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını/gerçekleşmediğini;  
isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var 
olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir.
Örnek: Yarın daha erken gelmemelisin.

Soru Cümlesi:  İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi 
edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan 
cümlelere soru cümlesi denir.Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik 
tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir.
Örnek:Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? 
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Bir gün insan virgülü kaybetti.
O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit cümleler kullanmaya başladı. 

Cümleleri basitleştirince düşünceleri de basitleşti.
Bir başka gün ünlem işaretini kaybetti.
Alçak bir sesle ve tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı.
Artık ne bir şeye kızıyor, ne bir şeye seviniyordu.
Bir süre sonra soru işaretini kaybetti ve soru sormaz oldu.
Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu.
Ne kâinat, ne dünya, ne kendisi umurundaydı.
Bir süre sonra iki nokta üstüste işaretini kaybetti ve davranışlarını açıklamaktan 

vazgeçti.
Ömrünün sonuna doğru elinde sadece tırnak işaretleri kalmıştı.
Kendine has tek düşüncesi yoktu. Yanlız başkalarının düşüncelerini tekrarlıyordu.
Son noktaya geldiğinde düşünmeyi ve okumayı unutmuş durumdaydı.

KANEVSKİ

VİRGÜLÜ KAYBETMEDEN...
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Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta işareti konur.
Babam yemek yapıyor.
Sonbaharda havalar soğur.

Özel adların sonuna gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
Doğum günü için Ahmet’e kitap aldık.
Kalkandelen’e bu hafta sonu gideceğiz.

Açıklanması yapılacak kelime veya cümleden sonra iki nokta 
kullanılır.

Çam: yaprağını hiç dökmeyen değerli bir ağaç.

Annem evden çıkarken:
- Sakın okulda terleme.

NOKTA (.) 

KESME İŞARETİ  (’)

İKİ NOKTA (:) 

NOKTALAMA İŞARETLERİ
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Cümlede eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül işareti kullanılır.
Siyah saçlı, gözlüklü kız. 
Çoban koyunları, kuzuları otlatmaya götürdü.

1. Kitap, dergi, gazete adları ırnak içinde gösterilir.

Necati Zekeriya’dan “Bizim Sokağın Çocukları” kitabını 
okudum.

2. Yayın (program) film, tiyatro temsillerin adları tırnak içinde
gösterilir.

“Sihirli ev”, “Acemi Cadı”, “Pinokyo”, 
“Hacivat ve Karagöz”, “Uğur Böceği”.

Satır sonlarına sığmayan sözcükleri hecelere ayırmak için kullanılır. 
Başarılı olmak için çok oku-
malıyız.

VİRGÜL (,) 

TIRNAK İŞARETİ (“ ”) 

KISA ÇİZGİ (-)
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NOKTA.
Benim adım nokta.
Her zaman yerim var cümle sonunda.
2. (ikinci) sırada ve kısaltmalarda,
Sakın beni unutma.

VİRGÜL,
Adımı sorarsan bana, Virgül derim.
Sıralanan kelimeler arasında yerim. 
Mesela dersen,
Bugün elma, armut, erik yedim. 
Görürsün ben nerdeyim.

ÜNLEM!
Bana derler ünlem 
Ne zaman üzülsen,
Şaşırsan veya sevinsen,
Beni bulursun cümle sonunda.
Uzun bir çizgiyim, altında noktasıyla 
Sakın bunu unutma!

SORU İŞARETİ?
Aslında bilirsin beni. Tüm işaretlerin en güzeli. 
Biri sorarsa sana,
Bu şekeri kim yedi?
Tanımaz mısın cümle sonunda beni?

NOKTALAMA İŞARETLERİ
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Kış mevsiminin neredeyse iki ayı geçmişti. Her sene bu zamana kadar birçok defa 
kar yağardı. Ali kar yağmasını her sene dört gözle bekler, kar yağdığı zaman tüm 
arkadaşlarıyla çok güzel kardan adam yapardı. Bu sene annesine ve babasına kar 
yağışının ne zaman olacağını sorup duruyordu. Annesi ve babası, Ali’nin sorularına 
cevap vermek için sürekli hava durumunu izliyorlardı. Hava durumuna göre yağması 
beklenen kar yağışı bulunmuyordu. 

Ali ertesi gün okula gitti ve öğretmenine yağışların neden bu kadar saldığını sordu. 
Öğretmeni, Ali’ye bu soru için teşekkür etti. Tüm sınıfa dönerek, ‘‘Dünyamız ve 
çevremizdeki durumlar sürekli değişiyor. Hayatımızı son derece kolaylaştıracak 
buluşlar ortaya çıkıyor ve biz bu buluşlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu buluşlara 
ayak uydurmaya çalışırken; doğayı kirletiyor, hayvanların yaşam alanlarını daraltıyor, 
havaya çeşitli gazlar salıyoruz.

KAR YAĞIŞI 

• Elinizi pencereden çıkarıp kar tanesinin düşmesini bekleyiniz!
• Avucunuzda ne hissetiniz? Kar tanesine ne oldu?

DERSE HAZIRLIK 
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Bunun sonucunda alışılagelmedik iklim koşulları ortaya çıkıyor. Bu değişen iklim 
koşulları çevremizdeki canlıları ve bizleri olumsuz etkiliyor.’’ dedi. Sınıftaki herkes 
öğretmenin bu açıklamasını çok iyi dinledi. Çocuklar evlerine gidince öğretmenin bu 
söylediklerini tüm çevreleriyle paylaştılar. Öğretmenleri öncülüğünde bu konuda 
birçok proje hazırlayarak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmayı başardılar.

Artık doğa rahat bir nefes almaya başlamıştı. Cumartesi gecesi, Ali tekrar dışarı 
bakarak uyudu.

Yine kar yağışı gözükmüyordu. Ali uyurken birden lapa lapa kar yağmaya başladı. 
Gece yağan kar her tarafı bembeyaz bir örtü gibi kapladı. Ali sabah kalkınca bunu 
gördü ve sevinçle aşağı koşup arkadaşlarıyla çok güzel bir kardan adam yaptı.   

Unutmayalım çocuklar; doğaya ne kadar saygılı  
davranırsak doğa bize güzelliklerini daha 
fazla sunmaya devam eder.

• DOĞA – Kendiliğinden var
olan ve insan etkinliğinin
dışında kendini sürekli olarak
yeniden yaratan ve
değiştiren, canlı ve cansız
nesnelerden oluşan varlığın
tümü.

SÖZLÜK

ÖĞRENELİM - ANLATALIM 

• Kar, canlılar için önemli midir? Sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.
• Bu metinden anladıklarınızı birkaç cümleyle yazınız.

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Ali hangi hava olayını bekliyordu?
• Ali’nin sorularına cevap vermek için annesi ve babası ne

yapıyordu?
• Metnin konusu nedir?
• Ali’nin öğretmeninin söylediklerine göre iklim değişikliklerinin

nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
•
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İki çam ağacı, gözbebeği iki kızkardeş ormanda büyüdüler. İkisi dik, di rençli, 
yaprakları yeşil, dalları süslü. Yaz boyunca kuşlar dallarına konmuş, at la yıp sıçramış, 
sonra da uçmuşlardı. Bir kış günü ormandan güçlü, elinde bal ta sıy la ormancı 
geçiverdi. Ağaçlardan biri:

 Ah, iyi yürekli amca, rica ederim beni kes, dedi. Burası çok usanç! Bense o kadar
güzelim ki hayret. İnsanlar güzelliğime hayran kalmalıdır. Kes iyi yürekli amca ve beni 
kente götür. Benim yerim ordadır. Ben yeni yılın celbedici çam ağacı olmak istiyorum.

Oduncu bir hamlede çam ağacını yere düşürdü. 
Oysa yeni ve ilginç ya şa mın başladığından kıvançlıydı. 
Kızkardeşine:

 Ya sen, güzelim, sen de benimle gelmiyor musun? 
Diye sordu. Gel, birlikte yıl başı ağacı oluruz. İnsanlar 
etrafımızda şarkı söyleyecek, bizimle bayram yapa
caklar!

Teşekkür ederim, sen gidebilirsin. Benim burası 
hoşuma gidiyor. Rica ede rim, iyi yürekli amca, beni 
kesmeyin. Ben burda kalmak istiyorum!

Kaldı çam ağacı, kökleşti. Kesilen öbür çam ağacını 
adam kentte satıverdi, in  sanlar, yılbaşı şerefine iyice 
süslediler ve etrafında bütün gece türkü söylediler, 
hora teptiler. Çam ağacı sevincinden zıplıyordu. İyi 
ama bu sevinç kısa sürmüştü. Daha üçüncü gün çam 
ağacı evin ardına atılmış soğuklarda donakalmıştı. 

İKİ ÇAM AĞACI 

• En mutlu olduğunuz yer neresidir?
• Sizce, doğum yeri insanlar için önemli midir? Neden?

DERSE HAZIRLIK 



110

Evet, çam ağacı sevinci yalnız bir akşam sürmüştü. Doğum 
yerinde kalan öteki çam ağa cı ise kışı geçirmişti bildiğince. 
İlkbaharda gövdesi etrafında ırmakcıklar akı yor  du. Ovada türlü 
çiçekler açıyordu. Dallarında her gün kuşlar ötüyordu. Doğum ye
rinde kalan ağaç her yıl kendine göre sevinç buluyor, seviniyordu. 
Güneşin gü lü şünü, kuşların ötüşünü, böceklerin uçuşunu her yıl 
yeniden yaşıyor, can lan dı rı yordu.

Velko NEDELKOVSKİ

• CELBEDİCİ – Çekici.

SÖZLÜK

TARTIŞALIM

• Yazar bu hiakyede bizlere neyi tavsiye ediyor?
• Siz çam ağacının yerinde olsaydınızı mutluluğunuzu nerede bulmak isterdiniz? Sebepleriyle

açıklayınız.

TARTIŞMA SIRASINDA AŞAĞIDAKI NOKTALARA DİKKAT EDİNİZ:

• Konuşurken başkalarının söylediklerini tekrarlamaktan kaçınınız.
• Konuşmalarınızda, ilgi çekici örneklere yer veriniz.
• Konuşmaları dikkatle dinleyiniz.
• Herkesin konuşma hakkı olduğunu unutmayınız.

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Ormanda bulunan iki çam ağacının güzelliklerini anlatınız.
• İki çam ağacının istekleri nedir?
• Kentte getirilen çam ağacına ne oldu?
• Doğum yerinde kalan çam ağacı nasıl yaşıyordu?
• İki çam ağacı kendi mutluluklarını nerede bulmuşlardı?
• Hikâyenin ana duygusu nedir?
• Hikâyede verilmek istenen mesaj nedir?
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Bir ben varım,
Benimle birlikte Türkçem,
Türkçemle birlikte bir ben varım.
Ne başında ne sonunda gelir uygar dillerin.
Azeri'den tut, Balkanlara çık,
O Türkçe benim. 
Bir ulusum var,
Ulusumla birlikte Türkçem,
Türkçemle birlikte bir ulusum var.
Ne başında ne sonunda gelir uygar uluslarım.
Orta Asya'dan tut, Orta Anadolu'ya çık,
O ulus benim, ben o ulusun.
Bir ben varım, Benimle birlikte Türkçem,
Türkçemle birlikte bir ulusum var.
Ne başında ne sonunda gelir uygar dil ve ulusların.
Türkçem başlar Azeri'den Balkanlara,
Ulusum Orta Asya'dan Anadolu'ya çıkar.

Nusret Dişo ÜLKÜ

ETKİNLİK: 

• Dilin iletişim kurmaktaki önemi ve ana
dilinin önemi üzerine tartışınız.  (Beden
dilini kullanarak etkinlik yapınız).

TÜRKÇEM

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair, şiirinde Türkçe dilin önemini ve
güzelliklerini açıkla-yarak bizlere hangi
öğütlerde bulunmuştur?

• Bu şiirde bize ne anlatılmak isteniyor?
• 21 Aralık “Türkçe Eğitim Günü ve Milli Bayramı”

hakkında araştırma yapınız.

• İnsanlar aralarında nasıl anlaşırlar?
• Dilin iletişim kurmaktaki önemi ve ana dilinin önemi hakkında araştırma yapınız.

DERSE HAZIRLIK 

DAVETİYE YAZMA ETKİNLİĞİ
Toplantı, kutlama, mezuniyet, açılış gibi tören ve etkinliklere katılması arzu edilen kişilere çağrı amacıyla 
yazılan çok kısa mektuplardır. Davetiyelerde yer, tarih ve saat gibi ifadelere yer veririz. Doğru, açık, temiz 
ve düzgün bir Türkçe kullanılmasına özen gösteririz. 
• Aşağıdaki örnek davetiyeyi inceleyelim.

Sayın Velilerimiz 
     Okulumuzda düzenlenecek olan “21 Aralık Türkçe Eğitim Günü ve Milli Bayramı” kutlama 
etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 
Gelişinizi dört gözle bekliyoruz!

Tarih: 21 Aralık 
Saat: 12:00 
Yer: “Yunus Emre” İlköğretim Okulu Binası

• Yukarıdaki bilgileri kullanarak sizde sınıfınızda bir davetiye hazırlayınız. Haydi, davetiyemizi yazalım.
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Yaşlı bir aslan, öteki yırtıcı hayvanlarla 
karşılaşmak için dağ yolunu tutar. Bö  bür lene 
böbürlene gür sesiyle şöyle der:

 Dünyada benden güçlü, benden cesaretli 
kim? Ben tüm yaratıklara ege men olan bir kralım!

Yolda, topal topal yürüyen bir ayı ile karşılaşır, 
bu ayının ayağını sığırt ma cı nın biri balta ile 
yaralamış. Ayı aslana şöyle der:

 Böbürlenme çok aslanım, bu yeryüzünde 
senden daha güçlü, benden daha cesaretli biri 
var.

 Aslan kızmış:
 Kimmiş o söyle bakayım!
 İnsan, demiş ayı.
 Hani, nerde o insan? Onu görmek istiyorum.
 Ovaya çık, onu orda bulursun.
Biran önce insanı görmek isteyen aslan, çıkıp 

ovaları gezer. Vadinin birin de otlayan bir at 
görür. Bakar, atın ayakları bağlı. Aslan atın yanına 
yanaşarak se  si nin bütün kuvvetiyle şöyle kükrer.

 Sen beni görmüyor musun? Bak, ben aslanım!
 Evet.
 Kim seni böyle bağladı?
 İnsan.
 Nerde o insan?
 Odun kesmek için dağa gitti.
Aslan dağ yolunu tutar. Yolda sabana koyulan iki 

öküz görür. “Herhalde bun  lar insan olacak.” deyip 
yaklaşır. 

 Ey, boyunduruk altına alınan sizler, kimsiniz?

AKLIN KARŞISINDA GÜCÜN YENİLMESİ 

• Bilgili olmak neden önemlidir?
• “Bilgi her güçten daha üstündür.” cümlesi üzerine sınıfta tartışınız.

DERSE HAZIRLIK 
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 Biz öküzüz.
 Ne yapıyorsunuz burada?
 Toprağı sürdük, şimdi de dinleniyoruz.
 Boyunlarınıza kim geçirdi bunu?
 İnsan.
 Kim o insan?
 İşte karşıdaki ağaçların ardında, bu dağların yırtıcı hayvanlarını içine dü şür

mek için derin bir kuyu kazıyor.
 Aslan, insanın yanına gider. Aslan sesinin bütün kuvvetiyle adama kükrer: 

Adam önce korkar, sonra usulca sorar:
 Neden bana geldin?
 Gücümüzü bir ölçelim dedim, kimin daha güçlü olduğunu bilmek isti yor um, 

diye aslan cevap verir.
 Senin, bütün hayvanlardan güçlü olduğunu işittim ama sıra bize gelince, 

bunu nasıl yapacağız?
 Dövüşle! Dövüşeceğiz, kimin daha güçlü olduğunu görelim.
 Oldu, demiş aslan. Önce sen atla.
 İnsan, hızlanıp biraz önce kazdığı kuyuya kadar atlar. Sonra bir taş alarak at

la dığı uzaklığı işaret eder. 
 Haydi aslanım, şimdi sıra sende!
 Aslan da insan gibi hız alır, koşar, ama insandan çok fazla atlayarak ku yu  nun 

tam içine düşer.
 O zaman insan güler, kuyuya yanaşır onurlu aslan kuyudan dışarı çıka rıl ma sı 

için ona rica eder, tüm hayvanların kralı bunu yalvararak yapar. İşte güçlü as  lan, 
insan karşısında böyle yenilir.

 Halk Hikâyesi

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Aslan en güçlü olmasına rağmen, insan aslanı nasıl yener?
• Diğer yaratıklardan üstün olabilecek insana yardım eden nedir?
• İnsan aslandan kurtulmak için neyini kullanır?
• Aslan ve insanın dövüşme esnasında kullandıkları “akıl” ve “gücü” karşılaştırın, ikisi arasında fark

yapın, daha üstün neyin olduğunu nedeniyle açıklayınız.
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     Bu öykü asansörde doğdu, sokakta yürüdü, okulda büyüdü.
Orhan asansöre dokuzuncu, Slavko yedinci, Agim de dördüncü katta bindiler. 

Hepsi ayrı dilde konuşuyorlardı.
Yolda defle oynatılan ayıyı gördüler,
Orhan da, Slavko da, Agim de aynı biçimde güldüler. Öyledir:
Çocuklar gülerse, aynı biçimde gülerler.
Okulda herkes kendi sınıfına gitti. Teneffüste tekrar buluştular. Avluda bir 

köşeye çekilip yiyeceklerini bölüştüler. Çocuklar ayrı dilde konuşabilir, ama 
sevginin dili aynıdır. Öyledir:

Çocuklar severse, aynı biçimde severler.

Necati ZEKERİYA 

• En yakın arkadaşınla zamanını nasıl geçirirsiniz?
• Arkadaş seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Örnek vererek açıklayınız!

DERSE HAZIRLIK 

ÜÇ ARKADAŞ

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Metnin konusu nedir?
• Yazarın vermek istediği ana düşünce nedir?
• Siz de buna benzer bir örnek vermeye çalışınız?

Etkinlik: Orhan,  sınıfta "sevginin önemi" konusunda bir konuşma yapacaktır. Orhan'a
konuşmasında değinmesi gereken konular için önerilerde bulununuz. Bu önerilerde bulunma
nedenlerinizi açıklayınız.

• ASANSÖR – Dikey olarak yük
ve insan taşımada kullanılan
bir araçtır.

• DEF -  Müzik aleti, yuvarlak
bir tahta kasnağa gerilen
deriden bir örtü ile
yapılmaktadır.

SÖZLÜK

   Tam okuldan çıkarlarken, yaşlı öğrencilerden biri 
kedinin kuyruğuna bir konserve kutusu 
bağlıyordu. Kedi acı acı miyavlamaya başladı.

-Abi neden böyle yapıyorsun? diye sordu Orhan.
Yaşlı öğrenci Orhan'a doğru yaklaştı, yüzüne öyle 
bir şamar vurdu ki, Orhan az kalsın yere düşecekti. 
Yere düşmedi ama acı acı ağlamaya başladı. 
Slavko da, Agim de ağlamaya başladılar.
Öyledir:
    Çocuklar ağlarsa, aynı biçimde ağlarlar. 
Bu öyküyü, gülüşe, sevgiye ve ağlayışa sunuyoruz.
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HİKÂYE HARİTASI OLUŞTURALIM

ÖĞRENELİM: 
Okuduğunuz yazı bir hikâye, öyküdür. Hikâyeyi yazan hikâyeci, (öykücü) ya da 

yazardır. Yazarlar tarafından yazılan hikâyelere sanat hikâyesi denir. Yazarı belli 
olmayan, halk tarafından söylenen ve halkın malı olan hikâyelere de halk hikâyeleri 
(halk öyküleri) denir. Halk masallarından farklı olarak halk hikâyelerinde yaşanmış, ya 
da yaşanmaması olağan olaylar kısa bir biçimde anlatılır.  

Okuduğunuz hikâyeye göre aşağıdaki haritayı tamamlayınız.

Kişiler Olay

Hikâyenin adı

Yer Zaman
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Babam iyi bir marangozdur.
- Oğlum gel, tatilini benim yanımda değerlendir. Baba mesleğini öğrenirsin. Seni

iyi bir marangoz olarak yetiştiririm, dedi. 
Keseri verdi eline. Sözde çivi çakacaktım. Daha ilk vuruşta keser parmağıma gelmez 

mi! oluk gibi kan boşalmaya başladı. Babam:
- Anlaşıldı, sen marangozluktan anlamıyorsun. Yürü bakalım, seni kardeşimin

yanına vereyim de bari terziliği öğren.
Kalktık, terzi olan amcama gittik. Amcam:
- Haydi, bakalım, dedi. Cekettin şurasını teyelle.
Ben iğne tutmasını bilmem, teyelden ne anlarım! İğneyi bir üstten, bir alttan

geçirmeye başladım.
Bana teyelin nasıl yapılacağını defalarca gösterdi. Fakat boşuna, iğne iki de bir 

elime batıyordu. Çıkan kandan kumaş leke içinde kalmıştı. Amcam dayanamadı:
- Gel bakayım, dedi. Şu ütüyü al, gömleği bastıra bastıra ütüle.
Gelin görün ki kumaşın üstüne ıslak bez koymaya unutmuşum. Ütüyü öyle bir

bastırmışım ki gömlek delindi delinecek. Ortalığı duman ve yünlü kumaş yanığının 
kokusu kaplayınca amcam hırsından deliye döndü. Oradan yel gibi kaçtım. 

Babam bir türlü yılmak bilmiyordu. Bana illa bir zanaat öğretecekti. Tuttu beni 
dayıma götürdü. Dayım ayakkabı ustası. Dayımın yanına oturdum. Çalışmasını seyre 
koyuldum. Çok geçmedi ki dayım çekici elime verdi.

NE OLSAM

• Farklı mesleklere neden ihtiyaç vardır?
• İdealinizdeki veya yapmak istediğiniz meslek hangisidir?
• Hangi alanlarda daha başarılısınız?

DERSE HAZIRLIK 
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Fatma GÜNER 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

- Oğlum, al şu çekici, şu topuğu da sen çak, dedi.
Aldım, topuğu çaktım. Az sonra müşteri geldi. Ayakkabılarını aldı gitti. Ben de elimden
bir iş çıktı, işe yaradım, diye çok sevindim. Fakat sevincim kursağımda kaldı. Aradan
yarım saat geçmedi, müşteri geri gelmez mi?
- Usta bu ne iştir? İki adım atmadan topuk çıktı. Böyle topuk çakılır mı?
- Dayım hiç sesini çıkarmadı. Yalnız bana bakan gözlerinden ateş fışkırdığını gördüm.
Ayakkabıyı yeniden güzelce yapıp verdi. Anladım ki bana ayakkabıcılıktan da yol
göründü. Babamın yanına döndüm. Halam bir tatlı dükkânı işletiyordu. Babam beni
onun yanına götürdü. Halam da beni aldı, doğruca aşçının yanına götürdü:
- Aşçıya yardım edeceksin, dedi.
Artık aşçı yamağı olmuştum.
- Tuz, diyordu, veriyordum.
- Un, diyordu, veriyordum.
- Şeker, süt, yumurta diyordu, veriyordum. Şip şak.
Kısa zamanda muhallebi yapmasını öğrendim.
Bir tatil günüydü. Sinema çıkışı tatlı salonumuz birden bire doldu. Herkes muhallebi
yemek istiyordu. İşe bakın ki o gün muhallebiyi ben pişirmiştim. Az sonra muhallebi
yiyenlerin tümü lavabo başında kuyruğa girmesinler mi! Meğer muhallebiye şeker
yerine tuz koymamış mıyım? Tanrım, nereye hangi deliğe gireceğimi bilemedim.
Oradan nasıl kaçtığımı bilemiyorum.
Bu yaz tatilimde birçok meslek tanıdım. Bir meslekte başarılı olmak için ne kadar çok

çalışmak gerektiğini öğrendim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Bunun için artık
daha çok çalışmalıyım.

• Çocuk, baba mesleğinde başarılı olabiliyor mu?
• Sizce baba neden çocuğun çalışmasını istiyor?
• Çocuğun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
• Meslek seçimleri nasıl yapılmalı?
• İnsanların mesleklerinde başarılı olmaları nelere bağlıdır?
• İdealinizdeki mesleği anlatınız. Meslek seçimleri nasıl yapılmalı?
• İnsanların mesleklerinde başarılı olmaları nelere bağlıdır?

• ÖDEV

Değişik meslek gruplarının adlarını tahtaya yazınız. Tahtaya 
yazdığınız mesleklerin hangi özellikleri ile uzlaştığınızı veya 
uzlaşmadığınız açıklayınız. Kendinizi hangi meslek grubuna 
yakıştırdığınızı sebepleriyle birlikte açıklayınız.  
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Bir zamanlar köyümüzde iki kardeş yaşarmış. Birbirini o kadar çok sevip sa
yarlarmış ki görenler hayret içinde kalırmış. Ormanda odun kesmek gerekirse, bir likte 
gider keserlermiş. Elbirliğiyle tarlayı sürüp eker, ekinleri de hep böyle bi çer lermiş. Bu 
iş senin, şu da benim demeden bütün işleri ortaklaşa görürlermiş. An laşmayıp kavga 
ettikleri hiç olmamış, kısacası benzeri görülmemiş bu sev gi nin. 

Aradan çok zaman geçmiş... Kardeşler hep böyle sevinç ve mutluluk içinde ya
şarlarmış. Bir keresinde de büyük kardeş küçüğüne:

Hep başkalarının kavga ettiklerini görüyoruz. Hadi biz de bir kere kavga ede lim, 
demiş.

• Kardeşiniz var mı? Varsa ona karşı nasıl davranıyorsunuz?
• Sınıfta arkadaşlarınızla nasıl anlaşıyorsunuz?

DERSE HAZIRLIK 

ÖRNEK KARDEŞLER 
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 Peki ağabey, diye cevap vermiş küçük kardeş.
 Ama nasıl kavga edelim, sebepsiz kavga olmaz ki?
 Evet, haklısın, demiş ağabey. Fakat ne yapayım; insanların nasıl, niçin kavga 

ettiklerini çoktandır merak ediyorum.
En sonunda anlaşmışlar. Köye yakın küçük bir tarlaları, tarlada da bir ar mut ağacı 

varmış. Ağacın altına gidip büyüğü küçüğüne demiş:
 Sen tepeye çık, ben de kızmış gibi, aşağı in, diyeceğim. Tabii sen, inmem de,

öylece kavga edeceğiz, olmaz mı?
Sözleştikleri gibi yapmışlar.
 Ey, sen! Ne arıyorsun armutta? Çabuk in, yoksa kemiklerini kırarım senin.
Küçük kardeş itaata alışıkmış, hiç karşı gelmeden hemen inmiş.
 Hayır, kardeşim, hayır, öyle değil! Demiş ağabey. Kavga böyle olmaz, in me

yecektin sen. Neyse ben çıkayım yukarı, sen de biraz önce benim yaptığım gibi, aşağı 
inmemi emret.

Ağabey ağaca tırmanmış, küçüğü de:
 Ey, sen! Ne işin var armutta? Çabuk in, yoksa yersin yiyeceğini.
 Hayır, hayır! İnmem.
 Mademki inmiyorsun, kal gene yukarda, demiş küçüğü ve susmuş.

Ağabey de bir süre kalmış ağaçta, sonra 
usanınca inmiş aşağı. İyi geçinen kar deşler bir 
türlü kavga edememişler.

Uzun zaman yaşamış onlar bizim köyde, 
köylülerse bu kardeşlerin ben zer le rini görmemiş 
hiçbir yerde.

Vanço NİKOLESKİ
• İTAAT – Söz dinleme.

SÖZLÜK

TARTIŞALIM

• Kavganın olmaması için neler yaparsınız?
• Kavgaları nasıl önlersiniz? Arkadaşlarınızla birlikte tartışınız.

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Kardeşler neden kavga edememişler?
• Kardeşler kavganın ne olduğunu ve nasıl kavga edildiğini neden merak etmişler?
• Kavgayı sizden açıklamanızı istersek, nasıl açıklarsınız?
• Hikayenin verdiği mesajı anladınız mı?
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Çok eskiden Bağdat’ta Ali Hoca adında bir adam varmış. Ali Hoca bir gün hac ca 
gitmek istemiş. O güne dek biriktirdiği altınları bir küp’e koymuş, üstünde de zeytin 
taneleri yerleştirmiş. Komşusuna götürmüş: 

 Ben hacca gidiyorum. Bu küp sende kalsın. Gelince alırım demiş.
Komşusu, peki diyerek küpü almış, evine koymuş.
Ali Hoca yedi yıl dönmemiş, hacctan sonra Mısır’ı, Suriye’yi de dolaşmış. Dos tu ise, 

bir gün yemek yerken, Ali Hocanın zeytinlerini hatırlamış. Gidip bak mış ki zeytinler 
bozulmuş, altındaki altınlar da görünüyormuş. Zeytinleri dökmüş, al tınları da almış. 
Ama küpü atmayıp saklamış.

Bir gün Ali Hoca Bağdat’a dönmüş. Komşusuna gelmiş:
 Zeytin küpümü verir misin? Demiş. 
Komşusu da hemen küpe taze zeytinler doldurup Ali Hoca’ya vermiş. Ali Hoca 

küpü evine götürmüş. Bakmış ki altınları yok, komşusuna yeniden gelmiş: 
 Zeytinlerin altında altınlar vardı. Onları almışsın, ver demiş.
Komşusu:
 Ben küpe dokunmadım, demiş. İçinde zeytin var diyordun, işte zeytinler. 
Ali Hoca, Bağdat kadısına gitmiş.
Mahkemede kadı, Ali Hoca’ya sormuş:
 Tanığın var mı? Bu küpe altın koyduğunu kimse gördü mü?
Ali Hoca:
 Hayır, demiş. Dostuma güvendim.
Kadı, küpü saklayana sormuş:
 Altınları almadığına yemin eder misin?
 Ederim.
Kadı, Ali Hoca’ya:
 Yapılacak bir şey kalmadı, demiş.

• Arkadaşlarınız var mı?
• Arkadaşlarınıza ne kadar güvenebilirsiniz, inanabilirsiniz?
• Arkadaşlarınız size yalan, söyleyip söylemediğini anlayabilir misiniz?

DERSE HAZIRLIK 

ZEYTİN KÜPÜ
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Artık bu konuyu bütün Bağdat halkı işitmiş. Herkes bunun üzerine ko nu şu yor
muş. Ali Hoca ise davasını bırakmamış. Zamanın halifesi Harun Reşit’e bir di lek çe ile 
başvurmuş.

Harun Reşit, dilekçeyi okumuş:
 Yarın bu adamları bana getirin, diye emir vermiş. Sonra da kılığını değiştirip 

vezirleriyle birlikte kenti gezmeye çıkmış.
Bir sokakta birkaç çocuk görmüş. Bunlardan en büyüğü:
 Hadi, kadılık oynayalım! Siz bana, Ali Hoca ile altınlarını alan kom şu su nu getirin.
Harun Reşit, çocukların oynadığı bu oyunla ilgilenmiş. Vezirleriyle birlikte, sokağın 

bir köşesine çekilip dinlemeye başlamış. Ali Hoca ile komşusu yerinde olan çocuklar 
gelmişler. Ali Hoca olan çocuğun elinde bir küp varmış. Kadı sor muş:

 Küpün bu mu? İçinde zeytin var mı?
Ali Hoca yerindeki çocuk “Evet” demiş.
Kadı, küpün kapağını açmış. İçinden bir zeytin almış. Yer gibi yapmış:
 O, demiş, bu zeytinler pek taze! Yedi yıllık zeytinlere benzemiyor. Bana iki bilirkişi

getirin. Onlar da incelesinler ve bana söylesinler, bu zeytinler yedi yıllık mı?
Çocuklardan ikisi bilirkişi olmuşlar. Zeytinleri 

incelemişler. Sonra da Kadıya:
 Kadı efendimiz, demişler. En usta elin

hazırladığı zeytinler bile iki yıl da ya nır, yedi 
yıl dayanmaz. Bu küpteki zeytinler bu yıl 
hazırlanmıştır.

Kadı çocuk, yerinden doğrulmuş:
 Şimdi benim kararımı dinleyin, demiş. Ali

Hocanın komşusu, küpteki zey tin leri yemek 
istedi. Altında bulunan altınları görüp aldı. Ali 
Hoca gelip de küpünü is teyince, küpü taze 
zeytinlerle doldurup geri verdi.

Harun Reşit, vezirlerine dönmüş:
 Davayı, çocuk kadı çözümledi, demiş.

Binbir Gece Masallarından

• BAĞDAT – Irak devletinin
başkenti.

• KADI – Davalara bakan hakim.
• HALİFE – Hz. Muhammed’in

vekili olarak Müslümanların
imamlığını, dini inancın ve
geleneğin koruyuculuğunu
yapmakla görevli kimse.

• VEZİR – Bakan.
• BİLİRKİŞİ – Bir

anlaşmamazlıkta bilgisine
başvurulan kimse.

SÖZLÜK
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TARTIŞALIM

• Sizce, Ali Hoca, küpte altınların olduğunu dostuna söyleseydi, dostu aynı davranışı yapar mıydı?
• Siz kadı olsaydınız olayı nasıl çözümlerdiniz? Kime ceza verirdiniz?
• Ali Hoca’nın dostuna nasıl ceza verirdiniz?
• Harun Reşit’in yerinde olsaydınız, kadı çocuğa ne derdiniz?

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Olay nerde, ne zaman geçiyor?
• Ali Hoca, altınlarını neden komşusuna veriyor?
• Dostunun, Ali Hoca’ya yaptığı davranışını doğru buluyor musunuz?
• Ali Hoca, hakkını almak için kimlere başvuruyor?
• Kadı çocuk kadının bile çözemediği davayı, neye dikkat ederek davayı çözdü?
• Siz olsaydınız neler yapardınız?
• Davayı çözümlemeniz için bir öneri yazısı yazınız.

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM Olağanüstü kahramanların 

başlarından geçen olağanüstü 
olayların yer ve zaman belirtilmeden 
anlatıldığı edebiyat türüne “masal” 
denir.

Masallar, özellikle çocuklara 
hitap eden eğitsel içerikli metinler 
olduğu için kolay anlaşılır ve akıcı bir 
anlatıma sahiptir. Masallar çocuklara 
doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, 
ahlaklı olmak, yardımseverlik gibi 
duygular verilmek istenir.
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Yine açıldı okullar,
Allah’ım bu ne güzel bahar. 
Öbek öbek çiçeklendi sınıflar.
Es deli rüzgâr es,
Dökülsün bütün yapraklar.
Korkmuyorum senden artık ey sonbahar,
Benim gönlümde açmış binlerce çiçek var.
İşte şurada Ayşe’m, şurada Mustafa’m, şu Elif, şu da Bahar.
Benim yüreğimde sevgilerin en kutsalı var.
Ne olur kanat verin bana kuşlar, 
Çok uzaklarda okulum, gidecek yolum var.
Şimdi bensiz sınıfımda canlanır hatıralar.
Defterim ağlar, kalemim ağlar.
Zil bir hüzünlü çalar.
Neredesiniz ey özlediğim sabahlar?
Ne olur bırakmayın beni anılar.
Benim yüreğim ancak onlarla çarpar.

Nermin ÖZTEZCAN

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şiirin konusu nedir?
• Şair okula karşı özleyişi nasıl açıklamıştır?
• Okuldaki anılar neler olabilir?
• Şiirde hangi duygu hakimdir? Bu duyguları kullanarak şiir yazınız.

• Okulumuzu açıklamak istersek, hangi cümleleri kullanarak açıklama yapabiliriz?

DERSE HAZIRLIK 

OKULU ÖZLEYİŞ

• KUTSAL – Yolunda can
verilecek derecede sevilen.

• ANI – Hatıra.
• HÜZÜN – İç kapanıklığı, gönül

üzgünlüğü.

SÖZLÜK
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Polyanna, tek başına yaşamın güçlüklerine karşı koymaya çalışan bir kız ço cuğudur. 
Kendisine bir süre Yardımsevenler Derneği yardım etmiştir. Şimdi tey  zesinin yanında 
kalmaktadır. 

 Polyanna, her şeyde sevinilecek bir yön buluyorsun.
 Bu bir oyun benim için, Nensi. 
(Nensi, Polyanna’nın teyzesi evinde çalışan hiçmetçi kızdır)
 Oyun mu? Ne oyunu?
 Sevinmek oyunu. Sen bilmez misin?
 Hayır, nasıl bir oyun bu? Bana da anlatsana!
Polyanna güldü. Sevinme oyununun öyküsünü anlatmaya başladı:
 Bu oyunu oynamaya Yardımsevenler Derneğine gelen bir sandıkta, bir kol tuk 

değneyi çıkınca başladık. 
 Koltuk değneği mi?
 Evet. 
Ben, babamdan bir bebek istemiştim. Babam da bu isteğimi Yar dım se ven ler 

Derneğine bildirdi. Dernek, kendilerine yardım eden kimseler: “Küçük bir kız için 

SEVİNME OYUNU 

• Yardımlaşmayı sever misiniz?
• “İyimser” ve “Kötümser” sözcüklerini araştırınız ve sınıfta sözcükler üzerine örnekler

vererek tartışınız.

DERSE HAZIRLIK 
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oyuncak bebek gönderin” diye yazmış. Bir gün Yardımsevenler Derneğine bir san
dık geldi. İçinden bebek çıkacak diye beklerken, bir koltuk değneği çıktı. Bunu gön
derenler, sandığa bir de not koymuşlardı: “Yardıma ihtiyacı olan bir sakat ço cuğa 
gerek olur diye düşündük”.

Ben sevinmeye başladım. Derneğin üyeleri, “Ne var sevinecek?” diye sor du lar. Ben 
de: “Bebek gelmedi ama bu değneği kullanma ihtiyacını da duy mu yor um. Bunun için 
seviniyorum.” dedim. Bu verdiğim karşılık üyelerin de çok hoş la rına gitti. O günden 
beri, onlar da bu oyunu oynarlar. Kendilerini sevindirmeyen, is teklerine uymayan 
durumlarda, daha kötüsünü düşünürler. Sevinecek, avu na cak bir yön ararlar. 
Bulmakta da güçlük çekmezler.

Eleanor PORTER

“Polyanna” kitabını okuyunuz. En çok beğendiniz bölümleri seçip arkadaşlarınıza anlatınız. Kitabı 
da tanıtmaya unutmayınız!

ÖDEV:

TARTIŞALIM

“Polyanna iyimser bir kız. Her şeyde bir iyilik buluyor.”
• Siz, Polyanna olsaydınız, kötü durumla karşılaştığınızda, sevinecek, avunacak bir sevinme oyunu

bulabilir misiniz? Bulduğunuz oyunun adı ne olurdu?

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Polyanna nasıl bir çocuktur?
• Sevinme oyunu nedir? Sevinme oyununu nasıl başlatmıştır?
• Bebek yerine sandığın içinden koltuk değneği çıkmasına Polyanna neden sevindi?
• Polyanna’nın koltuk değneği karşısında sevinmesine hak verdiniz mi? Doğru harekete bulunmuş mu?

• KOLTUK DEĞNEĞİ – Ayağı
sakat kimselerin koltuk altlarına
koydukları, yürürken yaslandıkları
değnek.

• NOT – Birine bir açıklama için
yazılmış, kısa yazı.

SÖZLÜK
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Köylünün biri, günün birinde 
öteberi satın almak için en yakın 
kente inmiş. Şeftali da almış o gün, 
eşi ile çocuklarına götürmüş. Onlar 
da çok sevinmiş buna, hele hele 
çocukları, çünkü o güne kadar şeftali 
gördükleri hiç yokmuş. 

Ertesi gün baba, çocuklarına 
ayrı ayrı şeftalilerle ne yaptıklarını 
sormuş.

En büyük oğlu:
 Sevgili babacığım, ben hissemi yedim, doğrusu çok lezetli bir meyve. Bu yüz

den çekirdeklerini odamın bir köşesinde gizledim. Bahçemin bana düşen kıs mın da 
ekeceğim onları.

 İyi dedi, baba, sen geleceği düşünüyorsun.
 Ben diye seslenmiş en küçük oğlu. Hem bana verilenleri, hem annemin yarı

şeftalisini yedim, çekirdekleri de attım.
 İyi etmişsin, dedi baba. Ama yaptığın yanlışlık afedilebilir sana, küçüksün sen.

Büyüdüğün zaman daha olgunca hareket edersin.
Üçüncü oğlu:
 Ben atılan çekirdeklerin hepsini topladım, sonra kırıp yedim. Şeftalileri ise 

yemedim, satım satım onları. Onlar için aldığım parayla çok fazla şeftali ala bi le ceğim.
 Korkuyorum, demiş baba, sen erkenden 

pintiliğe kapıldın.
Sonra dördüncü oğluna sormuş:
 Ya sen Edmondo, şeftalilerini ne yaptın, yedin 

mi?
 Hayır, yemedim diye cevap vermiş Edmondo. 

Komşumuzun küçük oğlu has tadır sıtması var, bir 
şey yemek istemiyor. Şeftalilerimi ona götürdüm. 
Almak is temedi, masasında bırakıp çıktım.

Baba gülerek:
 Sen, en iyi yapmışsın oğlum, dedi. 

Fransız Hikâyesi  

ŞEFTALİ 

• HİSSE – Bir olaydan çıkarılan 
ders, pay çıkarmak. 

• OLGUN – Bilgi, görgü ve 
hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş.

• PİNTİ – Aşırı derecede cimri. 
• KAPILMAK – Bir işe 

bağlanmak, sürüklenmek, 
tutulmak.

SÖZLÜK
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HİKÂYE OKUMA BALONU OLUŞTURALIM

OKUMA BALONU

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Baba dört oğlunun şeftali ile neler yaptıklarını neden sormuş?
• Dördüncü oğlunun cevabı neden babanın en çok hoşuna gitmiş?
• Baba, bir şeftali ile çocukların gelecekte nasıl birer kişiliğe sahip olacaklarını anlayabilmiş mi?
• Siz, çocukların davranışlarından hangisini beğendiniz? Neden?

Hikâyeyi okurken hissetiklerim Hikâyede beğendiğim bölüm

Ana düşünceyi belirleme

Hikâyeyi ben tamamlasaydım 
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Düşümde
Bir ormanda dolaşıyorum,
Issız.

Düşümde
Bir çölde dolaşıyorum,
Susuz.

Düşümde 
Bir mağarada dolaşıyorum,
Karanlık.

Ama
Bu karanlığın,
Bu susuzluğun,
Bu ıssızlığın sonunda
Umutlar var. 

Melike BATUR 

UMUTLAR 

• Düşlerinizin gerçekleşmesi için neler yaparsınız?
• Bir düşünüzü, değiştirmeden anlatabilir misiniz?
• “Umut” sözcüğünün anlamını araştırınız ve sınıfta açıklayınız.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocuk, düşünde kendini nerelerde görüyor?
• Buralarda bulunduğu zaman nasıl duygular içindedir?
• Sizce çocuğun umutları nelerdir?
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Kış bitmiş, ilkbahar kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştı. Soğuk, yağmur ve 
kar yüzünden sokağa çıkamamıştık. Artık arkadaşlarımızla dışarıda oynamaya 
başlamıştık. Bu, bizi çok mutlu ediyordu. Ama asıl beni, babamın ‘’Hafta sonu pikniğe 
gideceğiz.’’ sözü heyecanlandırmış ve çok sevindirmişti. Kardeşimle birlikte hemen 
hazırlığa başladık. Bir taraftan neler yapacağımızı konuşuyor, bir taraftan da oyun araç 
gereçlerimizi hazırlıyorduk. İp, salıncak, hamak, top gibi pikniğin vazgeçilmezleri 
hazırlanıyordu. Annem ise yiyeceklerimizi hazırlıyordu. Sarmalar, mangal, kızartmalar, 
salata malzemeleri bir gün önceden hazırlanmıştı.

PİKNİK

• Piknik deyince aklınıza gelen bir olayı anlatır mısınız?
• Piknikte neler yapmaktan hoşlanırsınız?
• Piknik yaptıktan sonra çevremizi temizlemeli miyiz? Niçin?

DERSE HAZIRLIK 



130

Sabah, erken saatte büyük bir heyecanla kalktık. Eşyaları arabanın bagajına 
yerleştirerek yola çıktık. Yaklaşık kırk beş dakika gittikten sonar tertemiz havası ile 
orman kokusunu hissetmeye başladık. Babam arabayı park edince etraftaki yeşilliğe 
bakmaktan gözlerimi alamadım. O yemyeşil örtünün üzerinde ailece kahvaltı yaptık. 
Daha sonra kardeşimle saatlerce oynadık. Öğle yemeğinden sonra üzerime bir 
ağırlığın çöktüğünü hissettim.
Sonrasında güzel bir uykuya daldım. Kalktıktan sonra biraz daha oynadık. Babamın 
‘’Haydi dönüş için hazırlanın!’’ sözünü duyana kadar... 
Dönüş için toplandık. Çevredeki çöpleri bir poşete koyduk. Eve doğru dönerken çok 
mutlu olduğumu hissettim.

Sevinç Dergisinden

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√
• Yazar ve ailesi pikniğe hangi mevsimde gidiyor?
• Piknik hazırlıklarından metnin kaçıncı paragrafında bahsediliyor?
• Piknikte ilk önce ne yapmışlar?
• Metin kaç paragraftan oluşmuştur?
• Metnin son paragrafında yazarın hissettiği duygu neymiş?

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM√

BİR HİKÂYE YAZALIM

Yukarıdaki başlığa bağlı kalarak bir piknik, gezi günüzü anlatmaya çalışınız. Olayın 
akışına göre anlat-maya başlayınız. Olayın geçtiği yeri ve zamanı belirtiniz. Olayda yer 
alan kişilerin adlarını ve kişilerin bazı özelliklerini belirtiniz. Yazdığınız hikaye kısa olsun. 
Cümleler kısa, doğru ve birbirine bağlantılı olmasına dikkat ediniz.

• Yere çöp atan arkadaşlarınıza ne söylersiniz?
• Siz çöplerinizi nereye atıyorsunuz?
• Çevrenizde kirliliğe en çok neler sebep oluyor? Araştırınız.
• Çevremizi niçin koruyup güzelleştirmeliyiz?
• Çevrenizi korumak için neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
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Müjde size çocuklar: 
İlkbahar yine geldi! 
Bahçelerde gül açtı,
Bülbüller dile geldi!...

Can kattı dağa, taşa,
Ormanlara kırlara;
Koşuşuyor kuzular,
Mis kokan çayırlara!...

Siz de koşun çocuklar,
Yer, gök, deniz eviniz!...
Hiç solmayan çiçekler,
Yurdunuzu seviniz!...

       Sami KAYRAL

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair ilkbaharı nasıl açıklamıştır?
• İlkbaharın gelmesiyle neler oluyor? Araştırınız.

BİR HİKÂYE YAZALIM

Yaşadığınız yerde, kıştan ilkbahara geçişte ne gibi değişiklikler olduğunu gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 
olayın akışına göre anlatmaya başlayınız. Olayın geçtiği yeri ve zamanı belirtiniz. Olayda yer alan 
kişilerin adlarını ve kişilerin bazı özelliklerini belirtiniz. Yazdığınız hikaye kısa olsun. Cümleler kısa, 
doğru ve birbirine bağlantılı olmasına dikkat ediniz.

İLKBAHAR

• İlkbaharda meydana gelen doğa değişikliklerini araştırınız.
• İlkbaharı betimlemeye çalışınız!

DERSE HAZIRLIK 



132

İnsanları sevmeyen,
Her zaman zarar eder.
Arkadaşlık bilmeyen,
Bu dünyada kör gider.
Kardeşlik, dostluk gerek,
Yaşamak için başta.
Genç ihtiyar, kız erkek,
Hoş geçinsin her yaşta.
Herkes neşe bulurdu.
Olmasa dargınlıklar.
Dünya cennet olurdu.
Dost geçinse insanlar.

Seven KAYAALP 

KARDEŞLİK

• Sınıf içinde arkadaşlarınızla nasıl davranıyorsunuz?
• İyi arkadaşlık kurmanın yolu nedir?

DERSE HAZIRLIK 
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TARTIŞALIM

• “Dostluk ve Arkadaşlığın” değerini, sınıftaki arkadaşlarınızla tartışınız.

Tartışma sırasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
• Konuşurken başkalarının söylediklerini tekrarlamaktan kaçınınız.
• Konuşmalarınızda, ilgi çekici örneklere yer veriniz.
• Konuşmaları dikkatle dinleyiniz.
• Herkesin konuşma hakkı olduğunu unutmayınız.

• DOSTLUK – İyi geçinme,
candan olma, iyiliğini isteme.

• KARDEŞLİK – Kardeş gibi
davranış, değerli, ortak bir bağa
sahip olma.

• GEÇİNMEK – Uzlaşmak,
yaşamak için gerekeni sağlamak.

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair arkadaşlığın önemini nasıl açıklamıştır?
• Şiire göre iyi yaşamak için gerekli olan manevi değerler nelerdir?
• İnsanlar dostluk içinde geçinseler, dünya nasıl olurdu?
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Bir su kaplumbağası ile bir akrep arkadaş olmuşlardı. Bir gün yolda gider ler ken, 
önlerine bir dere çıktı. Akrep:

 Ben bu dereden geçemem, dedi.
Kaplumbağa sordu:
 Peki, ne olacak şimdi?
 Senin sırtına bineceğim!
O zaman kaplumbağa dedi ki:
 İyi ama arkadaş, senin huyun kötüdür. Sırtıma alırsam seni, bakarsın su yun 

ortasında huyun tutar, sokuverirsin beni.
Akrep yemin etti:
 Vallahi de sokmam billahi de.
 Peki, o halde, dedi.
Akrebi sırtına aldı. Tam suyun ortasına gelince akrep başladı kıvranmaya.
Kap lumbağa sordu:
 Ne oldu? Huyun mu tuttu yoksa?
Akrep, acıklı bir sesle cevap verdi:
 Huyum tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Yemin ettim. Söz verdim. Ama du

ramayacağım, sokacağım seni!
Kaplumbağa baktı ki kurtuluş yok. Akrep boynunu tam sokmak üzere iken suya 

daldı. Akrep böylece boğuldu, gitti. Kaplumbağa da tekrar suyun yüzüne çık tı. Karşı 
sahile geçti.

Seyit Kemal KARAALİOĞLU

AKREP İLE KAPLUMBAĞA

• Kurduğunuz arkadaşlıkların sürekli olmasında size ve arkadaşlarınıza ne gibi
görevler düşmektedir? Bu konu üzerindeki düşüncelerinizi söyleyiniz.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Akrep ile kaplumbağa arasında nasıl bir ilişki vardır?
• Akrep, dereyi görünce ne yapıyor?
• Kaplumbağa, akrebi niçin sırtına alıyor?
• Akrebin kendisini sokacağını anlayan kaplumbağa, nasıl bir çözüm buluyor?
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Dağlık bir bölgede, bir anne kızıyla yürürken, çocuk ayağını taşa çarpar ve 
can acısıyla “Ahhhh!” diye bağırır.

Dağdan “Ahhhh!” diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder.
Çocuk merakla:
 Sen kimsin, diye bağırır, ama aldığı yanıt:
 Sen kimsin, olur.
Çocuk bu yanıta kızar ve:
 Sen bir korkaksın, diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt:
 Sen bir korkaksın, olur. Döner annesine bakar ve:
 Anne ne oluyor, diye sorar.
 Kızım dikkat et, diyen anne vadiye doğru dönerek:

YAŞAMIN YANKISI 

• Arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıldır?

DERSE HAZIRLIK 
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 Sana hayranım, diye bağırır.
Ses:
 Sana hayranım, diye yanıtlar.
Anne:
 Sen harikasın, diye bağırdığında, bu kez dağdan:
 Sen harikasın, yanıtı gelir.
Çocuk şaşırmıştır, ama halen ne olduğunu pek anlayamamıştır.
Anne kızına durumu açıklar:

 Kızım insanlar buna yankı derler, ama gerçekte 
hayatın kendisidir. Ya şa ma ne verirsen, sana onu 
yansıtır. Yaşam senin davranışlarının bir aynasıdır. 
Eğer yaşamda daha çok sevgi istiyorsan, insanları 
daha çok sev. Eğer sana say gılı davranmalarını 
istiyorsan, insanlara saygılı davran. Eğer insanların 
sana hoş gö rülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan, 
önce sen insanlara karşı hoşgörülü ve sa bırlı 
olmalısın. Çocuğum, yaşama karşı ne ekersen onu 
biçersin. Bu doğa ya sa sıdır. Yaşamın her yönü için 
geçerlidir. 

Doğan CÜCELOĞLU

• HOŞGÖRÜ – Her şeyi
anlayışla karşılama durumu,
tolerans.

• YANSITMAK – İletmek,
duyurmak.

• YASA – Olayların gidişinde
değişmezlik ve mecburiyet
gösteren kural, kanun.

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Yazının ana konusu nedir?
• Anne, kızına neyi açıklamıştır?
• Açıklama yaparken yankıyı ne ile karşılaştırmıştır?
• Bu yazıyı siz yazmış olsaydınız, yazıya nasıl bir başlık vermiş olurdunuz?

TARTIŞALIM

• “Yaşama ne verirsen, sana onu yansıtır.” cümlesi üzerine tartışınız.

Yaşama karşı “Ne ekersen onu biçersin.” atasözünün ne anlama geldiğini araştırınız.

ÖDEV:
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BAYRAM SEVİNCİ 

• Bayram öncesi hangi hazırlıklar yapılır?
• Bayrama çocuklar neden çok sevinir? Anlatınız.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – ANLATALIM√

• Aile büyüklerinizden çocukluklarında yaşadıkları bayramların nasıl olduğunu öğrenin.
Öğrendiklerinizi sınıfta anlatınız.

• “Nerede o eski bayramlar” sözünden ne anlıyorsunuz?
• Eski ve yeni bayram kutlamaları arasında fark var mıdır? Araştırma yapıp aralarında farkın olup

olmadığını inceleyiniz.

Ece mutlu bir şekilde uyandı. Hemen elini yüzünü yıkayarak mutfağa 
koştu. Önce annesine, sonra babasına "Günaydın " dedi. Kardeşi Ahmet çoktan 
uyanıp kahvaltı masasında yerini almıştı. Ece çok heyecanlıydı. Çünkü bugün 
bayramdı. Kahvaltıdan sonra annesi ile birlikte aldıkları bayramlık kıyafetini giydi. 
Büyükanne ve büyükbabası için hazırladıkları hediye paketlerini de alarak kapının 
önünde anne, baba ve kardeşini bekledi. Hep birlikte arabalarına bindiler. Yol 
boyunca Ece, kardeşi ile birlikte şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

Yol kenarında gördüğü hayvan dostlarına el salladı. Büyükanne ve 
büyükbabası onları bahçe kapısında bekliyordu. Ece arabadan inince koşarak 
büyükannesinin boynuna sarıldı. Kardeşi Ahmet de büyükbabasına sarıldı. 
Birbirleriyle kucaklaştıktan sonra getirdikleri hediyeleri verdiler. Büyükannesi de 
onlara mendil ve çorap hazırlamıştı. Ece büyükanne ve büyükbabasının önce 
ellerini öptü sonra teşekkür etti. Bu sırada Fatma teyzesi, Ali dayısı ve kuzenleri de 
bayram ziyareti için geldi. Ece onlarla da bayramlaştı. Sonra büyükannesinin 
hazırladığı bayram yemeğini yediler. Büyükannesi yaprak sarması, tatlı ve daha 
bir sürü lezzetli yemekler hazırlamıştı. 

Ece kuzenlerini çok özlemişti. Onlarla uzun uzun sohbet edip, oyun 
oynadı. Ara sıra büyükannesi Ece'yi yanına çağırıp, bayram ziyareti için gelen 
misafirlere çikolata ve kolonya ikram etmesini istiyordu. Akşam olunca Ece 
herkesle vedalaştı. Eve döndüklerinde giysilerini özenle çıkarıp, pijamalarını 
giydi. Çok güzel bir gün geçirdiğini düşünerek uykuya daldı.
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T Ü R K Ç E

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM√

• Bayramların nasıl kutlanılması gerektiği ile ilgili düşüncelerinizi sınıfta
anlatarak bu konuda tartışınız.

Büyüklerinize tebrik kartlarıyla ilgili çeşitli sorular sorunuz. Eskiden bayramlar-
da dost ve akrabalar birbirine tebrik kartı gönderirlerdi. Günümüzde bu gelenek 
yerini telefon mesajlarına bıraktı. Büyüklerinizin yardımıyla bir tebrik kartı alınız. 
Bu tebrik kartlarının arkasına bayramımız için bir kutlama mesajı yazınız.

BAYRAM KUTLAMASI
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A T A S Ö Z Ü

Tabi ki gelecek nesillerin ataları da bizler olacağız.
Bizim de böyle güzel, anlamlı, ders verici, az sözle  

çok şey anlatan sözlerimiz olabilir.

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM Söyleyeni belli olmayan, kısa, özlü, öğüt 

verici sözlere atasözü denir.

Nasıl yani, bu 
sözleri atalarımız 
mı söylemiş?

Evet! Onlar, o sözlerle çok şey 
anlatmışlar. Bu sözler zamanla 

dilden dile dolaşarak bizlere 
kadar gelmiştir. Bizlerden de 

çocuklarımıza, gelecek nesillere 
geçecektir.

A T A S Ö Z L E R İ

• Kalıplaşmıştır. Sözcüklerin yerleri değiştirilmez.
• Tecrübeler sonunda ortaya çıkar.
• Kısa, özlü sözlerdir. Az sözle çok şey anlatırlar.
• Öğüt verici, yol göstericidirler.

Aşağıdaki atasözlerin anlamlarını araştırınız ve açıklayınız.
 • “Vakit nakittir.”
 • “Dost, kara günde belli olur.”
 • “Çocuktan al haberi.”

Konu üzerine söyleşim:
Kötülükten kaçmasını bilen iyilik yapmasını bilir. İyilik yaparken, iyilik yaptım diye övünme. Yapabilirsen 
her gün bir iyilik yap. Demişler ya, iyilik yap dereye at. Bu atasözümüzü öğren. Büyüklere sor, onlar 
daha iyi bilir.
İyilik yaparsan iyilik bulursun. Ama bu iyiliğin karşılığını hemen bekleme. Bu ne zamansa gelir, ama 
gelmeyebilir de. İyilik karşılıksızdır çünkü.
Ne ekersen onu biçersin demişler. İyilik ekersen iyilik biter, kötülük ekersen kötülük. Nedir ki, iyilik 
tohumlarını acımayacaksın, yerlere sereceksin serpeceksin ve bu iyiliğin ürünlerini bekleyeceksin. 
Mutlaka ürün verecek, iyilikler bereketli olsun.

ÖDEV:

YAPABİLİRSEN HER GÜN BİR İYİLİK YAP



140

ÖZDEYİŞ 
Ö

Ğ
R

EN
EL

İM Yazarları bilinen kısa ve özlü, güzel sözlere 
özdeyiş denir. 
Atasözlerinden farkı, özdeyişleri 
söyleyenlerin kim olduğu bellidir.

Her güzel söz 
özdeyiş midir? 

Hayır! Özdeyişte söylenen 
mutlaka belli olmalıdır. Bu 

özellik, özdeyişi atasözünden 
ayıran en büyük özelliktir. 

Ö Z D E Y İ Ş L E R

• Bir görüş ve düşünce anlatır.
• Doğru ve anlamlı sözlerdir.
• Kısa ve özlü sözlerden oluşur.
• Anlam içeren sözler içerir.

Aşağıdaki özdeyişlerin anlamlarını araştırınız ve açıklayınız.
 • “Bilgi kuvvetir.”   Frensis Beykın
 • “Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.” Gallius
 • “Türk, öğün, çalış, güven.” M.K. Atatürk

ÖDEV:
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Ö
Ğ

R
EN

EL
İM İki ya da daha çok sözcüğün gerçek 

anlamdan uzaklaşarak kalıplaşmasıyla 
oluşan söz gruplarına deyim denir.

Deyimler...?

Evet! Deyimler de atasözleri 
gibi kısa ve özlü sözcüklerdir. 
Deyimler öğüt vermez ama 
günlük hayatımızda sıkça 

kullanırız. 

Ö Z D E Y İ Ş L E R

• Deyimlerdeki sözcükler, eş anlamlıları ile değiştirilemez.
• Deyimler öğüt vermez.
• Deyimler en az iki sözcükten oluşur.
• Deyimler cümle oluşturmadığı için bir yargı bildirmezler.

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırınız ve açıklayınız.
 • “Canı tatlı.”   
 • “Eski köye yeni adet.” 
 • “Can yoldaşı.” 

ÖDEV:

DEYİM 
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İnsanlardan uzak, çok uzak bir deniz kıyısında, irili ufaklı kayalıkların bir fok 
yaşarmış. Yavru fok, ailesi ve akrabalarıyla mutlu ve eğlenceli bir hayat 
sürermiş. Küçük fok, gün boyu tertemiz suda yüzer ve lezzetli balıklarla karnını 
doyururmuş. 

Çevredeki bütün canlılar, kuşlar, penguenler, deniz kaplumbağaları barış 
içerisinde kardeşçe yaşarlarmış. Denizin suyu o kadar temiz ve berrakmış ki 
kuşlar avlayacakları balıkları ta yükseklerden bile fark edermiş. Kara ve deniz 
canlıları birbirlerine yardım ederek atıkları temizler, etrafta kirliliğe sebep 
olacak bir şey bırakmazlarmış. 

Günlerden bir gün, küçük fok ailesiyle birlikte güneşlendiği sırada ufukta 
koskocaman bir gemi görünmüş. Kuşlar, balıklar, foklar ve diğer hayvanlar 
birden telâşa kapılmışlar. Gemi gittikçe kıyıya yaklaşmaktaymış. Biraz sonra 
hayvanların meraklı bakışları arasında gemiden denize kocaman bidonlar 
atılmış. Bir bidon, bir bidon daha derken onlarca bidon deniz yüzeyini bir anda 
kaplamış. Bidonlar simsiyah bir boya yayarak denizi kirletiyormuş. 

Tertemiz, berrak sular bir anda kirli ve simsiyah bir boyaya dönüşüvermiş. 
Bidonlardan sızan zehirli maddeler yüzlerce balığın ölümüne sebep olmuş. 
Zavallı küçük fok da denizi kaplayan siyah, yağlı maddeyle tanınmaz hâle 
gelmiş. Kuşların kanatları birbirine yapışıverince zavallılar oldukları yerde kalıp 
çaresiz, beklemeye başlamışlar. 

Küçük fok denizin o tertemiz ve duru hâlini düşünmüş. Yağlı, siyah boyayla 
kaplı denize yaşlı gözlerle bakakalmış.

BU DÜNYA HEPİMİZİN

• Doğal çevremiz neden kirleniyor?
• Belgesel izlemeyi sever misiniz? Neden?

DERSE HAZIRLIK 

Nesrin BİLKAN
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DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√
• Bazı canlıların soyları neden tükeniyor?
• Çevre kirliliği canlıların hayatını nasıl etkiler?

Ne Dersiniz?
• Biz insanların görevi sanki dünyanın güzelliklerini yok etmek!
• İlk hedefimiz doğa! Elimizin altındaki güzelliklerin değerini bilmiyoruz. Dünyayı

kaplayan yeşil örtü yok olduğunda, denizlere hayat veren güzelim balıkların yaşamı son
bulduğunda insanlığın durumu ne olur, hiç düşündük mü?

• Şimdi hep beraber görev başına; çöplerimizi çöp kutularına atalım. Çevremizi temiz
tutalım. En azından kendi çevremizden başlayarak dünyayı temiz tutmaya çalışalım. Yok,
ettiğimiz ağaçların yerine yeni fidanlar dikelim.

• Denizden çaldığımız o güzelim maviliği daha temiz olarak geri verelim. Böylece el ele
vererek yok ettiğimiz güzellikleri geri getirelim. Göreceksiniz, dünya o zaman daha güzel
olacak. Ne dersiniz?
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Bilgi çağına uyun çocuklar
Bilgisiz bir yere varılmaz
Aydınlanmaz yolumuz
Karanlık sarar bizi
Yapıcı bilgilerle büyütün
Güzelliğinizi

Bitmez tükenmez hazinedir bilgelik
Yeter ki aydınlık tutulsun kapı
Yeter ki kitap kapanmasın
Çağa uygun düşsün sözünüz
Bir dünya kurun sağlam
Karamsarlığa dönmesin
Gülüşünüz

Çağdan kopup da
Arkada kalmayın çocuklar
Bir yenidünya bekliyor bizi
Hep yenilikler için yarışın
Bozmayın güzelliğinizi

Kerim Aydın ERDEM

ÇOCUKLAR 

• Sizce eğitim neden önemlidir?
• Büyükleriniz size çalışmak ile ilgili nasıl öğütler verir?

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair, çocuklara nasıl öğütlerde bulunur?
• Şiirde bilginin önemi nasıl açıklanmıştır?
• Bu şiirde anlatmak istenilen asıl ana düşünce nedir? Yazınız.
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Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş, sonra da bu nu adet 
edinmiş, her gün danayı kucağına alıp taşırmış. Sonunda buna o ka dar alışmış ki dana 
büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman, onu yine kucağına ta şı yabilmiş. Bu hikâyeyi kim 
uydurduysa alışkanlığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten 
alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası yok tur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize 
ilk adımını atar; başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama zamanla oraya 
yerleşip kökleşti mi öyle azılı, öyle aman sız bir yüz takınır ki kendisine gözlerimizi bile 
kaldırmaya izin vermez.

Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eği
timimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğu, kediyi, köpeği, oyun
cak edip yara bere içinde bırakır; anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğ lunun 
savunmasız bir köylüyü, bir uşağı dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca al dattığını 

gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak 
sevinir. Oysa bunlar zalim liğin, zorbalığın asıl 
tohumları, kökleridir. Sonra da hırsızlığın çirkinliği, 
ça lı nan şeye göre değişmez ki: Ha altın çalmışsın, 
ha bir iğne. “İğne çaldı ama altın çal mak aklına bile 
gelmez.” diyenlere benim diyeceğim şudur: “İğneyi
çaldıktan son ra niçin altını da çalmasın?” Bu kötü 
örnekleri yaşın küçüklüğüne ve işin önem sizliğine
bakarak hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur. 

     Monteyn

ALIŞKANLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Metnin konusu nedir?
• Kötü alışkanlıklardan kendimizi nasıl koruyabiliriz?
• Metinde verilmeye çalışan bir ana düşünce var mı? Varsa nedir?
• Metinden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız.

• Sizin ne tür alışkanlıklarınız vardır?

DERSE HAZIRLIK 

• AZILI – Gözü bir şeyden 
yılmayan, azgın.

• ZALİM – Acımasız ve haksız 
davranan, zulmeden. 

• ZORBA – Gücüne güvenerek  
başkalarının hakkını alan.

SÖZLÜK
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(Hacivat, arkadaşının arkasından yetişir.)

Hacivat: Karagöz’üm bu ne dalgınlık böyle? 
Karagöz:  Aklımı karıştırma, ben kimseyle dargınlık falan yapmıyorum.
Hacivat: Dargınlık demedin yani pek düşüncelisin.
Karagöz:  Hay hay! Duvarın güneşi yok... Sen duvarsın... Olmadı!
Hacivat: Bunları bana mı söylüyorsun? 
Karagöz:  Güneşin duvarı yok... 
Hacivat: Aklından zorun mu var? 
Karagöz:  Hakkı da boru yok, git Ali’den al!
Hacivat: Karagöz’üm iyi misin? 
Karagöz:  Ben iyiyim, sen nasılsın Hacı Cavcav?
Hacivat: Hal hatır sormuyorum, yani aklın başında mı? 
Karagöz:  Köftehor benimle alay ediyorsun? Aklım göbeğimde 
değil ya!
Hacivat: Pekâlâ, öyleyse neden söylenip duruyorsun bakalım?
Karagöz:  Anlayamadın mı, şiir yazıyorum. 
Hacivat: Hah hah hah! Aman Karagöz’üm beni güldürdün! Sen şiir mi ya zıyorsun?
Karagöz:  Pataklarım ha! Sen yazmıyorsun, diye kıskanma.
Hacivat: Kıskanmak değil efendim, sen güzel şeyler yaparsan ben de gu rur lanırım. 
Karagöz:  Homurdanırsan homurdan!
Hacivat:  Karagöz’üm okuması yazması olmadığı halde güzel şiirler söy leyen halk 

şairlerimiz var ama... Sen bugüne kadar hiç şiirle uğraşmadın ki! Nereden 
çıktı?

Karagöz:   Televizyondan çıktı Hacı Cavcav! En güzel şiir yazıp gön de ren lere çok para 
verecekler.

Hacivat: Efendim, şimdi anladım. Sen öteki şiirlerle yarışacaksın!
Karagöz:  Hay hay öteki şiirlerle karışacağım. 
Hacivat: Pekâlâ, derece alanlara ne veriyorlar?
Karagöz:  Her gece kalanlara bir kilo ıspanakla iki paket muşmula ve ri yor lar.
Hacivat: Canım yani en güzel şiirlerin sahiplerine ne kadar ödül koy muş lar? 
Karagöz:  Üç tane bülbül koymuşlar, biri kaçmış. 
Hacivat:  Anlaşılan şiir yazacağım, diye senin olan aklın da yerinde değil... İyice 

saçmalamaya başladın!
Karagöz:  Güneş duvara küsmüş. Böcekler taşların gölgesini ısırmışlar. 
Hacivat: Bu nasıl şiir Karagöz’üm?  
Karagöz:   Köftehor, sen ne anlarsın! Modern şiir! Oğlum öğretti, bana kitap tan şiirler 

dinletti.

KOLAY ŞİİR
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Hacivat: Yani önünde örnekler var, öyle mi? 
Karagöz:  Hay hay, önümde ördekler var, arkamda kazlarla, hindiler var. 
Hacivat: Sen kim, şiir yazmak kim? 
Karagöz:   Bende oğluma öyle söyledim: “Kitaplardan seç, altına benim adı mı yazıp 

yola.” dedim. “Babacığım sen çok güzel modern şiirler söylersin?” dedi. 
Hacivat: Şiirlerini nereye yazıyorsun?     .
Karagöz:  Aklıma yazıyorum, eve gidince de oğlum kâğıtlara yazıyor.
Hacivat: Hece mi yazıyorsun?                
Karagöz:  Aklıma ne zaman gelirse gece gündüz yazıyorum.  
Hacivat: Anlaşılan serbest yazıyorsun!
Karagöz:  Âmin, kimse karışmıyor. Ben de serbest yazıyorum. 
Hacivat:  Efendim, bu hece ile serbest dediğim şiir yazmakta kullanılan öl çülerdir. 

Oğlun anlattı mı bilmiyorum, bir de kafile var. 
Karagöz:  Nerede Safiye var? 
Hacivat:  Safiye değil, kafiye... Yani şiirde satır sonlarında bulunan ve söy lenişleri 

birbirine benzeyen kelimelere denir. Mesela gü neş, eş, güreş...
Karagöz:   Hay ağzına sağlık Hacı Cavcav, ben sabahtan beri onları arı yor dum. Bak 

şiirimi dinle! Duvarla güneş, tuttular güreş... Du varın dibinde iki leş, biri 
Hacı Cavcav biri keleş...

Hacivat:  Karagöz’üm unutmadan eve yetiş de oğlun hemen yazıp gön der sin! 

 İlköğretim için seçme hikâyeler

Okuduğunuz Karagöz oyununu arkadaşınızla, Karagöz ve Hacivat’ın kişillik özelliklerini 
sergileyecek şekilde canlandırma yapmaya çalışınız. Oyunu canlandırırken uygun yerlerde 
vurguya, tonlamaya dikkat ediniz.

ÖDEV:

Ö
Ğ
R
EN
EL
İM Karagöz bir gölge oyunudur. Bu oyunda, deriden 

yapılmış insan, hayvan, bitki ya da eşya şekilleri 
vardır. Şekiller arkadan ışık verilerek beyaz bir 
perdeye yansıtılır. Bu oyunun en önemli kişilleri 
Karagöz ve Hacivat’tır. Bu oyunlarda halkın 
görüş ve duyuşu yansıtılır.

TARTIŞALIM

Hacivat ile Karagöz birbirlerini çok severler. Ancak, Karagöz’ün yanlış anlama sebebiyle sık sık kavga 
ederler ve her kavga sonunda da mutlaka barışırlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz.
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Vaktiyle küçük bir çocuk, her akşam, uzak bir evin altın pencerelerini seyrederdi. 
Bu ev, vadinin sonunda, yüksek bir tepenin üzerindeydi. Pencereleri, ba tan güneşin 
ışınları altında, karanlık basıncaya kadar pırıl pırıl yanardı. Bu evde yaşayan 
insanlarında çok zengin ve çok mutlu olduklarını düşünürdü. Çocuk da, bu gü zelliklere 
yakın olmadığını düşünerek, üzüle üzüle kendi evine döner, ya tar dı. 

Günün birinde bu altın pencereli eve gitmek için babasından izin aldı. Koşa ko şa 
vadiye indi, düzlüğü geçti. Altın pencereleri yakından görme heyecanıyle ka ran lığın 
bastığını bile fark edememişti.

Altın pencereli evin bulunduğu tepeye çıkarken yorulmuştu. Nefes nefese yolun 
yarısına vardığı sırada uyuyakaldı. Uyanınca, çok vakit kaybettiğini, anladı; ge ce 
olmuştu. Yoluna devam etti.

Biraz sonra şafak söküp de ışıklar tepenin üzerine vurduğu vakit, çektiği 
yorgunlukların karşılığını gördü. Altın pencereli eve gelmişti! Bu evi, tuhaf biçimli 
damından tanıyordu. Ama hayret! Evin pencereleri altından değil, bildiğimiz 
camdandı. Hem de tozdan topraktan donuklaşan bu camlar, hiç parlamıyordu.

Çocuk donakaldı. Hayal kırıklığına uğradı. “Altın pencereli evi rüyada mı gördüm 
acaba?” dedi. Bu dü şünce ile arkasına dönüp karşı tepeye bakınca gözlerine 
inanamadı. Altın pen ce re li ev oradaydı! Pencereleri, doğu güneşinin ışınlarıyla, altın 
gibi parlıyordu. Hem de bu altın pencereli ev, kendi evleriydi. Çocuk annesinin pişirdiği 
çorbanın koku sunu duyar gibi oldu içinde bir sevinç doğdu. 

Artık beklemedi. Hemen tepeden indi, vadiyi bir nefeste geçti. Ayakları acı dı ğı, 
sırtı ağırdığı halde, evinin bulunduğu tepeye koşa koşa tırmandı. Eşikte ba ba sı na:

 Babacığım! Dedi, bizim ev de altın pencereleri olan bir evmiş. İçinde yaşayanlar
da mutlu insanlarmış. Altın pencereli evimizi hiç satmayalım. Vadinin en güzel evi 
bi zim evimiz! Diye haykırdı.

 “Bütün Dünya” Dergisinden  

ALTIN PENCERELİ EV

• Evinizin adresini söyleyiniz ve yazınız.
• Nasıl bir evde yaşamak isterdiniz?

DERSE HAZIRLIK 
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Yaratıcılık:
Hayalinizdeki evi planlayıp resim, şiir, güzel yazı yoluyla ifade edebilirsiniz. Deneyiniz!

Metnin iskeletini oluşturarak göstermeye çalışalım.

Gruplara ayrılınız. Öyküyü bir daha dikkatli okuyunuz.
Aşağıda verilenlerden yararlanarak öykünün iskeletini oluşturunuz.

Cümle __________________________________
    Ne anlatıldığını (içeriğini) betimliyor 

Deyim – İfade __________________________________
  Önemli olanı belirtme  güzel düşünce

Bir Söz __________________________________
    Anlamını ya da temel konuyu anlatan söz 

Simge – İşaret  
   ya da resim     

        İşaret ya da resimle içeriliği belirtmek (çizmek)

 Renk ___________________________________
   Duyguları ifade eden renk

Tamamla: Öyküde en iyi olan şey çocuğun _________________________________
___________________________________ anlamasıdır.

• VADİ – İki dağ arasında geçit.
• ŞAFAK – Güneş doğmadan

az önce beliren aydınlık.
• TUHAF – Alışılmamış.
• EŞİK – Kapı boşluğunun

alt yanında bulunan alçak
basamak.

SÖZLÜK DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocuk, her akşam nereyi seyrederdi?
• Çocuk, altın pencereli evi görmek için ne yaptı?
• Eve yaklaştığında neler gördü?
• Kendi evlerine bakınca neler hissetti? Neden?
• Çocuk babasından ne istedi?
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KÖYÜMÜZ

• Köy ve kent hayatı arasında fark nedir?
• Köy hayatı ile ilgili bildiklerinizi sınıfta anlatınız.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair, köyünü nasıl açıklamıştır?
• Şair, köyde yaşamanın güzelliklerini nasıl anlatmıştır?

 •Gitmiş olduğunuz köyün güzelliklerini anlatacak yazı yazınız.

ÖDEV:

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM Doğayı, doğanın güzelliklerini, orman, 

yayla, dağ, bozkırı ve kırsal yaşamı, köy 
ve çoban yaşamını ve bu yaşam tarzına 
karşı duyulan özlemi anlatan şiir türüne 
“pastoral şiir” denir.

Neşe dolu köyümüz
Çayırlarda gezeriz,
Şarkı, şiir söyleriz,
Köyümüzü severiz.

Köyümüzün deresi
Ayna gibi parıldar,
Onun berrak suları
Hep bir kalpte şırıldar.

İlkbaharda köyümüz
Güzellikte eşsizdir,
Yeşil atlas kilimi
Geceleri sessizdir.

Köyümüzde, okulda
Kardeş gibi yaşarız,
Yeni doğan hayatla
Dağı, taşı aşarız. 
        Necati ZEKERİYA
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Günlerden bir gün Ay, Güneş’e gitmeye karar 
vermiş. Yıldızlardan bir demet yaprak Güneş’e 

armağan etmeyi düşünmüş. 
Yolda giderken, bir o yıldızdan, bir bu yıldızdan derken, güzel 

bir demet yapmış. 
Bir süre sonra Ay, Güneş’in yanına varmış. Güneş armağanları çok beğenmiş. 

Gecelerden gündüzlerden söz ettikten sonra Ay geri dönmüş. 
Konukluk sırası Güneş’teymiş. Terzisini çağırmış. Ay’a bulutlardan bir elbise yap 

da onu götüreyim, demiş. 
Terzi hemen karşı çıkmış:
Ben Ay’a elbise dikmem. Çünkü bir gün yusyuvarlak oluyor, bir başka gün ise

incecik... Nasıl dikeyim? Ya dar gelecek ya bol. 
Güneş bir şey diyememiş. Ertesi gün Ay’a gitmiş.
Ay: 
 Gökyüzünün hükümdarı, demek bana küçük bir armağan bile getirmedin ha!

Demiş.
Güneş çok üzülmüş bu sözlere:
 Çok düşündüm. Ama bir şey bulamadım. Eğer istersen

benim ışığımı al, süslen onunla, demiş. 
Güneş gittikten sonra Ay, bu öneriyi düşünmüş. Önceleri 

kabullenmek istememiş. Ama sonra canı çektiği zaman 
kullanmış Güneş’in ışığını.

Arnavutluk Masalı

AY İLE GÜNEŞ

• Güneş ile Ay arasındaki farklılıklar nelerdir?
• Ay’ın görüntüsü her zaman aynı mıdır?

DERSE HAZIRLIK 

• KONUKLUK – Misafirlik.
• ÖNERİ – Teklif.

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Ay, armağan olarak Güneş’e ne götürmüş?
• Güneş, Ay’a gitmeden önce terzisinden ne istemiş?
• Güneş’in terzisi nasıl bir yanıt vermiş?
• Güneş, Ay’a armağan olarak ne vermiş?
• Canlıların yaşamında Güneş’in önemini araştırınız.

TARTIŞALIM

• • Ay’ın kendi ışığı var mı?
• • Ay, ışığını nerden alır? Araştırınız.



152

Gelin çocuklar gelin! 
Bayramımız var bugün. 
23 Nisan için,  
Kuralım şenlik, düğün... 

El ele tutuşarak,  
Şarkılar söyleyelim,  
Ellerimizde bayrak,  
Sokak sokak gezelim. 

Bugün çocuk bayramı 
Bizlere değer veren. 
Kurulacak yarını 
Bugündür müjdeleyen. 

Çocuklarıyız, yarının  
Büyük insanlarıyız,  
Üstünde bu vatanın  
Hür, mesut ve kaygısız 
Daima yaşayacağız.

        Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

ÇOCUK BAYRAMI 

• 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocukları neden Türkiye Cumhuriyeti’nde
bir araya geliyor? Araştırınız ve sınıfta tartışınız.

DERSE HAZIRLIK 
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DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Şair bugünde çocukları nereye çağırıyor?
• 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili duygularınız nelerdir? Anlatınız.
• 23 Nisan ile ilgili duygularınızı şiir ile ifade ediniz.

ÇOCUK FESTİVALİ İÇİN AFİŞ HAZIRLAMA√

23 Nisan ve Çocuk Festivali  

Afiş, bir şeyi tanıtmak, herkese duyurabilmek için 
hazırlanmış, kalabalıkların görebileceği yerlere asılmış, 
genellikle resimli duvar duyurusudur. Afişler; festi-
val, seminer, tiyatro, sinema, sergi, spor gibi kültürel 
etkinlikleri tanıtıp duyurmak için yapılan afişlerdir. Afiş 
çeşitleri kapsamlı ve amaca yönelik olmalıdır.

Afiş hazırlarken dikkat edilecek noktalar:
1. Etkinliğin başlığı
2. Etkinliği görsel olarak ifade eden resim
3. Etkinliğin kısa özeti
4. Etkinliğin tarihi, saati ve yeri
5. Organizatör

• Dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat ederek
afişi tamamlayınız.

Bugünün anlamını anlatacak, bir hikâye yazmaya çalışınız. Hikâyenin başlığı “23 Nisan ve 
Ben” olsun. Hikâyenizde 23 Nisan günü okulunuzda veya katıldığınız Çocuk Şenliğinde neler 
yaptığınızı, neler yaşadığınızı anlatınız. 

ÖDEV:

Ö
Ğ

R
EN

EL
İM 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi kuruldu. Atatürk, bu tarihi, 
çocuklara bir bayram olsun diye armağan 
etti, böylece 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
şenliği doğdu.

• MÜJDE – Sevindirici haber.
• HÜR – Özgür.
• MESUT – Mutlu, sevinçli.
• KAYGISIZ – Üzüntüsüz,

endişesiz.

SÖZLÜK
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Kafdağı’nın da ötelerinde bir ülkede öksüz bir çocuk yaşarmış. Üvey annesi bu oğlanı 
hiç sevmez, yemek bile vermeden koyunlara çobanlık etsin diye kırlara gön derirmiş. 
Öğle vakti geldiğinde öksüz oğlan çıkınındaki kuru ekmeği çıkarır, pı nar ın suyunda 
ıslatarak yumuşatır, karnını doyururmuş. Bir gün yine ekmeğini suya batıra batıra 
yerken bir dilenci gelmiş. Öksüz oğ lan onunla konuşmaya başlamış. Derdini anlatmış, 
ama dilencinin de karnının aç olduğunu öğrenince kuru ekmeğini onunla paylaşmış. 
Yemekleri bitince dilenci ona şöyle demiş: “Ben aslında bir dilenci değilim, dilenci kılığında 
gezen bir periyim. İstediğin şey leri gerçeğe dönüştürebilirim. Üç dilekte bulunabilirsin.”  

Öksüz oğlan ne dileyeceğini düşünmüş ve şöyle demiş:
“Birine baktığımda onu hıçkırık tutmasını istiyorum. İkinci olarak bir ok isti yor um. 

Elimdeki yayı ve oku gören kim varsa, oku attığım yere doğru koşmalı. Bu da ikinci 
dileğim. Üçüncü dileğime gelince; bir kaval istiyorum. Çalınca dinleyen her kesi istese 
de istemese de dans ettiren sihirli bir kavalım olsun.” 

Dilenci çocuğun isteklerini yerine getirip kayboluvermiş. Akşam eve dön dü ğün de 
üvey annesi daha eve girmeden çocuğa bağırmaya başlayınca, oğlan da üvey annesinin 
gözlerine bakmış. Üvey annesini bunun üzerine bir hıçkırık tut muş ki sormayın. 
Bırakın oğlanı azarlamayı, artık konuşamaz hale gelmiş. Üvey annesi sabaha kadar 
hıçkırmış, sonra da üvey oğlunun kendine büyü yaptığını dü şündüğünden krala gidip 
oğlunu şikâyet etmiş. Kral askerlerini gönderip oğlanı huzuruna çıkarmış. Kral, gül 
bahçesinde, palmiye yaprakları altında keyif yapar ken annesine büyü yaptığı için 
öksüz çocuğa ceza vermeye hazırlanırken, oğlan da yayını çıkarıp dikenli gülfidanlarına 
doğru bir ok atmış. Kral, askerleri ve hizmetkârları, hep birlikte okun ardından güllerin 
arasına koşmuşlar. Öksüz oğlan bu nun üzerine kavalını çıkarıp çalmaya başlamış. 
Bütün saray halkı güller ara sın da oynamaya başlamaz mı? Yorgunluktan bitkin 

düşünceye kadar oynamayı bı rakamamışlar. 
Elleri yüzleri gül dikenleriyle çizilmiş, ama 

dans etmekten ken di le rini alamıyorlarmış. 
Kral öksüz çocuğa yalvarmış. Kaval çalmayı 
kestiği takdirde her istediğini yapacağına 

dair söz vermiş. Oğlan da kavalı bırakmış. 
Gerçekten de kral sözünü tutmuş. 

Oğlanı yanına başyardımcısı olarak 
almış. Çocuğuna eziyet eden üvey 
anneleri cezalandırmak için bir de 
kanun çıkarmış. 

ASYA MASALLARI

YOKSUL ÇOCUK VE DİLENCİ
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Bir sabah Selin erkenden uyandı. 
Yataktan kalkıp pencerenin önüne 
oturdu. Buradan bakınca sokak kapısını 
görüyordu. “Az sonra apartman 
komşuları çıkmaya başlar. Herkes işine 
gider. Ben büyüyünce ne olacağım?” 
diye düşündü Selin kendi kendine. 

İşte Ayşe teyze. Elinde kitapları, 
kapıdan çıkıyor. 

 Güle güle! Ayşe teyze nereye? Diye
seslendi Selin.

Tahmin edelim:
• Sizce Ayşe teyze nereye gidiyor?

Okula diye cevap verdi Ayşe teyze. Biliyorsun ben 
öğretmenim. Sonra el sallayarak uzaklaştı. Selin 
“Ben de öğretmen olsam...” diye düşündü.

Bakın, şimdi kapıdan Ömer amca çıkıyor. 
 Günaydın Selin, bugün kırlara gidiyorum; doğayı çizmeye... Selin 
“Ne renkli bir yaşam..” diye düşündü.

Tahmin edelim:
• Sizce Ömer amcanın mesleği ne olabilir?

Ömer amca ressam. Ben de mi ressam olsam? Kırmızılar, maviler, yeşiller... Tüm 
renklerle iç içe yaşasam...”

İşte Doktor Hasan da çantası elinde hızlı hızlı çıkıyor apartmandan. 
Selin yine: 

GÜLE GÜLE NEREYE

•Çevrenizde farklı meslekler olmasaydı, örneğin “öğretmen” olmasaydı
ne olurdu? Açıklayınız!

DERSE HAZIRLIK 
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 Güle güle! Diye bağırdı. Güle güle, Doktor amca. Nereye?
 Hastaneye! Diye cevap verdi Doktor Hasan.

Tahmin edelim:
• Sizce Doktor Hasan hastayı ne yapmaya gidiyor?

 Bu sabah bir hastayı ameliyat edeceğim.
Selin “Doktor olmak kolay iş değil.” diye düşündü. “Fakat çok önemli bir meslek.”
Böylece herkes işine gitti. Selin yine aynı soruyla evde kaldı:
 Ya ben? Ben büyüyünce ne olacağım? Her sabah evden çıkıp nereye gideceğim?
Selin gidenlerin arkalarından gülümsedi:
 Anladım, dedi. Ne olacağımı biliyorum. Önce iyi bir öğrenci olacağım.
Her sabah vaktinde evden çıkıp okula gideceğim. Sonra ne mi olacağım? Onu da

okulda düşünürüm. Ama okula gitmezsem hiç bir şey olamam. 
 Serpil URAL 

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Meslek sahibi olmak için ne yapmamız gerekir?Araştırınız.
• Meslek sahibi olmak neden önemlidir?

ANLATALIM

• Mesleklerden (doktor, öğretmen, polis) en çok hangisini seviyorsunuz? Neden?
• Herkesin bir mesleği vardır. Siz büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Neden?

BİR LİSTE YAPALIM

Çevrenizdeki insanların mesleklerini düşününüz. 
Bildiğiniz meslek adlarını yazınız.
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İlkyazdı, güneş ışınları altında her taraf 
pırıl pırıldı. Ağaçlar bahara bürün müş
tü. Çayırlar, bahçeler yeşermiş, çiçekler de 
açmıştı. Güneyden gelen göç men kuşlar, 
ilkyazın geldiğini, havaların iyice ısınacağını 
ilk müjdeleyenlerdendi. İlk gelen kuşlar ise 
kırlangıçlardı.

O yıl da kırlangıçlar evimize erken erken 
geldiler. Gelişleriyle evimiz bir an da neşelendi, 
şakrak sesleriyle kış uykusundan uyanır gibi oldu. Evimizde, daha ön celeri de kırlangıç 
yuvaları vardı. Yıllardır bu yuvaları hiç bozmadık. Onları rahat ettirmek için elimizden 
geleni yaptık. Kırlangıçlar uğur getirir diye, yuvalarını gö zümüz gibi koruduk. 

Pazar günüydü. Hava güzeldi. Kırlangıçlar evimize geldiler gittiler, geldiler git tiler. 
Saman taşıdılar, çöp taşıdılar. Yeni yuvalarını tamamladılar. Yuvanın içi ne bir ana 
kırlangıç girdi. Birkaç gün hiç dışarı çıkmadı. Sonunda yavruları çıktı. Ana kırlangıç 
mutluydu. Yuvasından çıktı. Bütün gün yavrularına yiyecek taşı ma ya başladı. 
Çok zaman geçmedi yavrular büyüdü. Bir gün, başlarını yuvalarından çıkar dılar. 
Açıkağızlarıyla hep ana kırlangıcı beklediler. Ezgi de, ana kırlangıcın yav ru larını nasıl 
beslediğini günlerce seyretti. 

Her günkü gibi o gün de, ana kırlangıç yavrularına yiyecek getirmek için yuva sından 
çıktı. Ezgi sandalyeyi aldı, kırlangıç yuvasına elleriyle dokundu. Kır lan gıç yavruları tir 
tir titrediler. Olanca sesleriyle cik cak, cik cak diye bağırıp dur du lar. Ama seslerini 
duyan olmadı. Ezgi, bir yavruyu alıp dışarıya çıkardı. İki eli ara sına aldı. Sevmeye 
başlayınca dengesini kaybetti, yavru kırlangıçla birlikte ye re düştü. İyice vuruldu. 
Ama kırlangıç yavrusunu elinden bırakmadı, hiçbir şey ol ma mış gibi odasına girdi. 

Ana kırlangıç karnını doyurunca, gagasına bir şeyler de alarak yuvasına dön dü. 
Yuvada yavrusu yoktu. “Yavrum nerede?” derecesine deliye döndü. Sağa sola uçtu, 
dışarıya çıktı. Ağaçların dalları arasına baktı. Ama yavrusundan ses seda çıkmadı. Acı 
acı yine havalandı. Geri döndü, yuvada yine bir boşluk vardı. Yav ru kırlangıcı kim almıştı 
acaba? Alan kişinin gözlerini gagalayacaktı. Yine uç tu. Bahçedeki ağaç dallarına 
kondu. Sokakları uçarak dolaştı. Yavrusunu bula ma dı, daha fazla dayanamadı.

KIRLANGIÇ YUVASI 

• Hayvanlara karşı sevginizi nasıl gösteriyorsunuz?
• Sevdiğiniz bir hayvanın insanlara karşı davranışlarını gözlemleyerek, hayvanları niçin

sevip korumamız gerektiğini araştırınız.

DERSE HAZIRLIK 
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Ezgi ise odasına, yavru kırlangıcı elleri arasına almış, onu doyasıya sevi yor du. Arada 
bir uçabilir mi diye, ellerinden bırakıyordu. Onun peşinden ko şu yor du. Neredeyse 
üzerine basacaktı. Çok korktu. Onu yine eline aldı. Okşamaya baş ladı. O sırada annesi 
odaya girdi. Ezgi’nin elindeki yavru kırlangıcı görünce deli ye döndü:

Oğlum, ne yapıyorsun? Kırlangıç yavrusunu nerede buldun?
Yuvasından çıkardım anne. Onu biraz sevdikten sonra yine yuvasına bı rakacağım, 

dedi Ezgi.
Sakın oğlum, kırlangıç yavruları ellenmez. Fazlasıyla ellenirseler öle bi lir ler. Bir de 

anası onu yuvasında bulamazsa, bir daha evimize gelmez. Diğer kır lan gıçlar da artık 
evimizde yuva yapmazlar. Bu yüzden onu hemen yuvasına bı rak.

Ezgi, annesinin bu sözlerinden çok etkilendi. Kırlangıçların bir daha ev le ri ne 
uğramayacaklarını düşününce, yavruyu yuvasına götürmeye karar verdi. Ama bu 
kez, annesinden yardım istedi.

Ezgi ile annesi, usulca yavru kırlangıcı yuvasına yerleştirdiler.
Az sonra ana kırlangıç yuvasına geldi. Yavrusunu yuvada görünce çok se vin di. 

Gözlerine inanamadı. Yanına sokuldu. Aşağıya baktı. Orada Ezgi ile an ne si ni gördü. 
Onlara teşekkür edercesine cik cak, cik cak, cik cak diye ötüverdi.

Enver AHMET
DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Ezgi, yavru kırlangıç ile nerede ve nasıl karşılaşmışlar?
• Ezgi, yavru kırlangıca sevgisini nasıl göstermiş?
• Ezgi, yavru kırlangıcı yuvasından çıkararak doğru yapmış mı? Niçin?
• Ezgi annesinin hangi sözlerinden sonra etkilenmiştir? Neden?
• Hikâyeyi sizin bitirmenizi istersek nasıl bir son düşünürdünüz.

TARTIŞALIM

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan aynı tür hayvanlar birbirine benzer mi? 
Öğrencilerinizle hayvanlar ve insanların farklı yönleri ile ilgili konuşunuz. Aynı tür hayvanların farklı 
yerlerde yaşasalar bile aynı oldukları, insanların ise birbirinden farklı oldukları görüşü üzerine tartış-
ma ortamı oluşturunuz. 
Canlılar farklı olmalarına rağmen nasıl anlaşabildikleri üzerine konuşma yürütünüz.
Farklılıkların dostluğu neden önemlidir? Araştırınız.
Tartışma sırasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
• Konuşurken başkalarının söylediklerini tekrarlamaktan kaçınınız.
• Konuşmalarınızda, ilgi çekici örneklere yer veriniz.
• Konuşmaları dikkatle dinleyiniz.
• Herkesin konuşma hakkı olduğunu unutmayınız.
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HİKÂYE ÖZETLİYORUZ

HİKÂYEMİZ

Konu

Ana Fikir

Karakterler

Olaylar

Yeni Kelimeler

İlk Önce

Sonra

Daha Sonra

En Sonunda
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Merhaba ben su,

Tanımadınız mı? Hani geçen gün musluğu açık bırakıp gitmiştiniz, işte oradan 
saatlerce, belki de günlerce akan benim su! Hani geçenlerde "Ya su hiç biter mi? Her 
taraf su ile dolu! diye hakkımda konuşuyordunuz ya o suyum ben! Tükenmez 
dediğiniz su, ben, tükeniyorum! Bunun tek sebebi sizlersiniz; o kadar çok fabrika 
kurdunuz ki her yer duman içinde kaldı, tabi buna güzel kokalım diye sıktığınız 
parfümlerin de etkisi var; nasıl başardınız bilmiyorum, sonunda ozon tabakasını da 
deldiniz. Ayrıca beni çok dikkatsizce, tutumsuz kullandınız. Okullarda musluklarda 
akıyorum her zaman; öğrenciler temiz olsun, ellerini yıkasınlar diye! Akıyorum 
akmasına da musluğu kapamadan gidiyorlar çoğu zaman. Akıp duruyorum saatler 
boyu. Daha bunlar gibi birçok neden var. Kısaca tükeniyorum. Ben sizler için çok 
yararlı ve gerekli olduğumu düşünüyorum. Her sabah elinizi, yüzünüzü benimle 
yıkıyorsunuz; koşup da ter, kan içinde kaldığınızda gelip beni içiyorsunuz, aman 
çocuklar, anneler duymasın çok kızarlar bana karnınızı doyurmak için yediğiniz çoğu 
yemeğe benim de katkım oluyor ve en önemlisi de benden elektrik üretiyorsunuz. 
Sayamadığım daha birçok yararım var.Tükenmez dediğiniz su, ben, tükeniyorum, 
çaresizce. Hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi sizden yardım istiyorum. Beni yok olmanın 
eşliğine getiren sizlersiniz; fakat bana sadece siz yardım edebilirsiniz. Bu sizin de 
iyiliğiniz için. Çünkü ben yok olursam sizler; siz insanlar da yavaş yavaş öleceksiniz. 
İşte bu yüzden yardım edin bana! Şunu unutmayın ki "SU HAYATTIR!

Anonim

SU HAYATTIR 

• Suyun insan yaşamı için önemini araştırınız.
• Araştırmada elde ettiğiniz sonuçları sınıfta

arkadaşlarınız ile paylaşınız.

DERSE HAZIRLIK 

DÜŞÜNELİM-ANLATALIM-YAZALIM√
• Yazıda tüm canlılar için suyun önemi belirtilmektedir. Suyun önemini destekleyecek bir

araştırma arkadaşlarınızda birlikte yapınız ve 22 Mart "Dünya Su Günü" için sınıfınızdaki
panoyu hazırlayınız.
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Her kıtayı temsil etmek üzere, on bir, on iki yaşlarında birer çocuk seçilmişti. 
Bunlar, Kaptan Cousteau (Kusto) ile Antarktika yolculuğuna çıkmışlardı. Çocuklara, 
sadece kirlilikten değil, aynı zamanda çatışmalardan da uzak bir dünya gösterilmek 
isteniyordu. Ayrıca madenciliğe, denizden petrol çıkarmaya izin verilirse nelerin 
tehlikeye atılacağını da çocukların görmeleri amaçlanıyordu. 

Çocuklardan biri, gezi sonrasında bir gazetecinin sorusuna, “Elbette penguenler 
bizden korkmadı. O penguenler daha önce hiç insan görmemişti ki!” diyordu. 
Antarktika yazı görkemliydi. Masmavi gökyüzü altındaki buz kuleleri, göz kamaştırıcı 
bir beyazlıktaydı. Bu görüntü, çocukları derinden etkiledi. Yalnız renkler değil, 
sesler de etkileyiciydi. “Bütün gece boyunca buzun çatladığını, sonra gök gürültüsü 
gümbürtüsüyle suya düştüğünü duyuyorduk.” diyordu, çocuklardan biri. En tatlı 
sesiyle “Ne kadar güzeldi!” diye ekliyordu.

ÇOCUKLAR GÜNEY KUTBU’NDA

• Çeşitli kaynaklardan Güney Kutbu'nun özelliklerini araştırıp öğreniniz.

DERSE HAZIRLIK 
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Bu yolculukta çocuklar, buz gibi deniz suyunu delip 
yüzeye çıkan balinaları, fokları ve binlerce penguen 
gördüler. Gökyüzünde süzülen albatrosları izlediler. 
Penguenlerin gidip kahverengi ve yüzeyi pürtüklü 
bir tepedeki kar parçasının üzerinde toplaştığını 
gözlemlediler. Penguenler, buzun yansıttığı ısıdan 
yararlanmaya çalışıyorlardı. Çocuklar, korunması 
gereken şeyin, tam da buzun bu yansıtma özelliği 
olduğunu kolayca anladılar. Eğer, Antarktika 
buz takkesi eriyecek olursa sadece deniz suyu 
yükselmekle kalmayacaktır. Bu buzun yansıttığı 
ısı da soğurulacak ve sera etkisiyle dünyanın 
ısısına eklenecektir. Kıtadaki insan etkinliğinin 
artması engellenmezse bu mümkündür. Çünkü, 
yeryüzündeki buzun yüzde doksanı Antarktika’da 
bulunmaktadır.

Çocuk Ansiklopedisi 

• ANTARKTİKA – Güney Kutup
dairesi içinde kalan kıta.

• BUZ TAKKESİ – Çok kalın
buz örtüsü.

"Görkemli” sözcüğünün anlamını 
tümcenin gelişinden öğrenelim. 
“Sera etkisi”, "bilimsel üs" sözcük 
gruplarının anlamlarını öğrenelim. 
"Antarktika”, “albatros", “penguen" 
ve "Kaptan Cousteau" hakkında 
ansiklopedilerden bilgi edinelim. 

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

Metni önce sessiz, sonra da sesli okuyalım. 
Okuyan arkadaşlarımız, sözcükleri doğru söylüyorlar mı dikkat edelim.

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 
1. Çocuklar, Antarktika'ya niçin götürüldüler?
2. Buz alanlarının hangi özellikleri çocukları çok etkilemiş?
3. Çocuklar, Antarktika'da hangi canlıları gördüler?
4. Antarktika'nın buz örtüsü erirse hangi tehlikeler ortaya çıkacaktır? Araştırınız.

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM

Okuduğunuz metinden de yararlanarak doğamızı korumak için neler yapılması gerektiğini 
arkadaşlarınızla tartışınız.

ARAŞTIRALIM: 

Televizyonda veya internete kutuplar, denizler, ırmaklar ya da ormanlarla ilgili bir belgesel izleyiniz. 
İzlerken notlar alınız. Notlardan yararlanarak izlediğiniz belgeseli arkadaşlarınıza anlatınız. 
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Gecenin bir yarısında “Uyanın yangın var! Orman yanıyor …” diye bağıran kom
şularımızın sesiyle uyandım. Hemen yataktan fırladım. Annemi, babamı kal dır mak 
istemedim. Onlar kalkmış dışarıya bile çıkmışlardı.

Ben de sokağa fırladım. İnsanların yüzündeki acı beni korkutmuştu. Canım acı
yordu. Bir köşede büzüşmüş ağlıyordum. İçinde oyun oynadığım or manım yanıyordu. 
İçlerinden benim de ağacım vardı. Her gün su verdiğim, diken lerden temizlediğim 
arkadaşım. Dert ortağım. Anılarımı paylaştığım dostum. “Acaba o da mı yanıyor?” 
diye düşündükçe daha çok üzülüyordum. Acım daha da büyü yordu. Meşem yanıyor. 
Ben çaresiz, onları seyrediyordum.

Bir an omuzumda güçlü bir el hissettim. “Kendine gel!” diye bağırıyordu. Bu el 
tanıdıktı. Başıma dökülen suyun etkisiyle ablamı tanıdım. Ağacımın yan dı ğı nı 
düşünmek beni çok etkilemişti. Kendimi kaybetmiştim. Birkaç dakika sonra an cak 
kendime gelebildim.

Etrafa baktım. Kimsecikler yoktu. Ablama nereye gittiklerini sordum. Ab lam, 
yangını söndürmeye gittiklerini söyledi. Ben duramazdım. Yangın yerine git me
liydim. Ablama ne yapabileceğimi sordum. Bana çapayı alıp gitmemi söyledi. Ça payı 

AĞACIM YANDI HAYALLERİM YANDI

• Ormanlarımızı neden ve nasıl korumalıyız?

DERSE HAZIRLIK 
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alarak yangın yerine vardım. Herkes oradaydı. Orman görevlileri, ka sa ba nın itfaiyesi, 
köylüler karınca gibi çalışıyorlardı. 

Ben de çapamla otları temizlemeye başladım. Sabahın ilk ışıkları ile yangını sön
dürdük. Ağacımın yerine baktım. Meşem yanmıştı. Çok üzülmüştüm. Koşarak eve 
geldim. Odama çekildim. Uyumaya çalışıyordum. Uyandığımda güneş batmak üze
reydi. Babam yangına aşırı sıcakların neden olduğunu söyledi.

Ormanın yanmayan bölgesine gittim. Oradaki 
meşelerin palamutlarını top la dım. Ağacımın 
bulunduğu yerin etrafına diktim.

Her gün yanlarına gittim. Su verdim. Yabanı 
otlardan temizledim. Aradan bir yıl geçti. On 
yedi tanesi yeşermişti. Çok sevindim. Kendime
söz verdim. “Daha çok fidan dikeceğim. Onları 
sevgimle büyüteceğim.”

Gizem Rüya PALALI

• İTFAİYE – Yangın söndürme 
kuruluşu.

• PALAMUT – Meşe türlerinin
uzunca, fındığa benzeyen, sert 
ve pürüzlü, bir yüksük içinde 
bulunan, tanen bakımından 
zengin meyvesi.

SÖZLÜK

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Çocuğu uykudan uyandıran neymiş?
• Çocuk neden ağlamış?
• Meşelerin palamutlarını nereye dikmiş?
• Çocuk neden sevinmiş? Sevinmemin sebeplerini anlatınız.

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM

• Yeşil alanların ve ormanların gittikçe azalması hayatımızı nasıl etkiler?
• Yangından sonra yanan alanların yeniden kazanılması için neler yapılmalıdır?
• Orman yangınların nedenleri nelerdir? Araştırınız.
• Orman yangınlarından hangi canlılar zarar görür?
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Tavşanların huzur içinde yaşadıkları göl kenarına bir gün kocaman göv de le riyle 
filler geldiler. Ağaçları devirmeye, otları ezmeye, etrafta huzursuzluk çı kart ma ya 
başladılar. Bazen çalılar arasına saklanmış yavru tavşanları bile, farkına var madan 
ezip geçiyorlardı. Yaşlı ve bilgili bir tavşan bu kötü gidişin önüne geç mek, kendi 
soyunu bu filler ordusundan kurtarmak istedi. Bir gece dağın üzerine çı kıp fillerin 
kralına seslendi:

 Ey fillerin kralı! Ben gökyüzünün padişahı Ay’ın elçisiyim. O Ay ki hem bu gö
lün hem de civarındaki şu arazilerin sahibidir. Sizin yaptıklarınızı görüyor ve çok 
sinirleniyor. Eğer en kısa zamanda bu memleketi terketmezlerse sonu fena olur 
diyor. İspatı için de yarın gece seni göl kıyısında bekliyor! Diye bağırdı.

Fillerin kralı biraz korkmuştu ama yarın geceyi beklemeye karar verdi. “Hele 
padişah Ay ile bir görüşüp konuşayım” dedi.

Ertesi gece göl kenarına geldi. Ay’ın ondördüncü günüydü ve gökyüzünde gü müş 
bir tepsi gibi parıldayan Ay’ın aksi gölün durgun sularına vurmuştu. Tam bu sırada 
kral filin hortumu suya değmiş ve onu dalgalandırmıştı. Ay’ın sudaki aksi de hareket 
etmeye başlayınca kral fil korkuyla geri çekildi. “Her halde Ay çok kız gın, hepimizi 

öldürecek” diye düşündü 
ve geri dönüp diğer filleri 
yanına alarak o yöreden hızla 
uzaklaştı.

Yaşlı tavşan güçsüz ve 
zayıf bir yaratık olduğu halde 
aklı ve zekâsıyla ko ca man 
filleri aldatmış, kuvvetliyim 
diye böbürlenenleri hile ile 
kandırmayı ba şar mış tı...

 Mesnevi Masalı

SÖZLÜ ANLATIM

BİR MASAL ANLATALIM

Okuduğunuz masalı anlatınız. Önce masalın başlığını söyleyiniz. Olayları oluş sırasına göre anlatmaya 
çalışınız. Olayın geçtiği yeri belirtiniz. Olayda yer alan kişilerin arasından baş kahramanı seçiniz ve 
bazı özelliklerini kendi sözlerinizle anlatınız. Masalı anlatırken kısa ve düzgün cümleler kurunuz. 
Güzel ve anlamlı sözler kullanınız. Sözcükleri seçerek anlatınız.

AY GÖLÜNDEKİ TAVŞAN
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“Tatil” deyince aklınıza gelen üç kelimeyi söyleyiniz.

YAZ TATİLİ

DÜŞÜNELİM – CEVAPLAYALIM√

• Tatilde neler yapmak istediğinizi düşününüz.
• Düşündüklerinizi yazı ile ifade ediniz.
• Tatilinizi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Öyle çabuk geldi ki, 
Özlenen yaz tatili. 
Çiçek, kuş, ağaç, deniz, 
Bizi bekliyor şimdi.

Eğlenip oynayalım, 
Biraz da spor yapalım. 
Yeni bir ders yılına, 
Sağlıklı başlayalım.

     Cazibe IRMAK
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TATİLDE NELER YAPACAĞIM

Yazılı ve sözlü anlatım.
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A  
ağartmak:   Aydınlatmak.
anı: Hatıra.
azılı: Gözü bir şeyden yılmayan, azgın.

B
Bağdat: Irak devletinin başkenti.
balıkçıl:     Uzun bacaklılardan, boynu ve gagası uzun, su kıyılarında yaşayan, 

balık yiyerek beslenen büyük kuş.
bereketlenmek: Çoğalmak, artmak.
bezgin:    İçine çökmüş, son derece üzülmüş.
bezmek:     Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş, bitkin.
bilirkişi:   Bir anlaşmazlıkta bilgisine başvurulan kimse.

C
celbedici:    Çekici.
cıvıltı: Kuşların ötüşürken çıkardıkları ses.
cilt: Bir eserin ayrı kitap olarak basılan bölümlerinden her biri.
cihan: Evren, dünya.
cübbe: Hocaların giydiği, yakasız, bol ve uzun bir çeşit palto.

Ç
çaylak: Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı bir kuş.
çelimsiz:    Güçsüz, zayıf, halsiz.
çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, işlenmesi güç, engeli çok olan.
çevik: Kolaylıkla davranışta bulunmak.
çıkın: Sarılarak düğümlenmiş küçük bohça. 

D
darmadağın: Çok dağınık ve karışık, karmakarışık. 
dayanışma:   Bir topluluğu oluşturanların yardımlaşması.
debelenmek: Bir acıdan kurtulmak için çırpınmak, kımıldamak.
deney:  Bilimsel bir gerçeği göstermek.

S  Ö  Z  L  Ü  K 
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derinlere dalmak: Dalgın dalgın düşünmek.
dostluk:    İyi geçinme, candan olma, iyiliğini isteme.

E
engin: Derin.
erişmek:    Amaca varmak, ulaşmak.

F
fışkırmak: Bir şey bir yerde bol bol görünmek. 

 G
geçinmek: Uzlaşmak, yaşamak için gerekeni sağlamak.

H
hain: Zarar vermekten, kötülük yapmaktan hoşlanan kimse.
halife:  Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını, dini 

inancın ve geleneğin koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.
hamle: İleri atılma, atılım. 
harçlık:    Ufak tefek ihtiyaçlar için ayrılmış para.
hiddet: Öfke, kızgınlık.
hilekar: Hile yapan, herkesi aldatan.
hisse: Bir olaydan çıkarılan ders, pay çıkarmak. 
hoşgörü:    Her şeyi anlayışla karşılama durumu, tolerans.
hür: Özgür.
hüzün: İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü. 

İ
iç yüzü: İnsanın dıştan görünmeyen tarafı.
ikram: Buyurmak.
iltifat: Güzel söz söyleme, güler yüz gösterme.  
isabet: Hedefe varma, hedefi vurma.
irkilmek:    Ürkerek geri çekilmek.
itaat: Söz dinleme.
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K
kadı: Davalara bakan hakim.
kalbini kırmak: Kaba bir söz ya da davranışla karşısındakiyi kırmak.
kapılmak:   Bir işe bağlanmak, sürüklenmek, tutulmak.
kardeşlik:   Kardeş gibi davranış, değerli, ortak bir bağa sahip olma. 
kasaba:   Köyden büyük, şehirden küçük yerler.
kaygı:  Üzüntü, endişe duyulan düşünce.
kaygısız:     Üzüntüsüz, endişesiz.
kederli:     Acı, üzüntülü olmak.
kendini alamamak: İstemeyerek bir işi yapmak durumuna gelmek.
kendinden geçmek: Uyuyacakmış gibi olmak, bayılır gibi olmak.
keramet:    Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğa üstü durum. 
karbon gazı:    Hayvanların akciğerlerinden çıkan, bitkilerin geceleri 

yapraklarından çıkan gazda bulunan madde. 
kırpıştırmak: Gözkapaklarını açıp kapamak.
kızak:  Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt. 
koltuk değneği:  Ayağı sakat kimselerin koltuk altlarına koydukları, yürürken 

yaslandıkları değnek.
kovan: Arılara barınak olarak yapılan sepet veya sandık.
köçek: Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad.
kutsal: Yolunda can verilecek derecede sevilen.
kürk: Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu.

M
mahvolmak:  Yok olmak.
meraklı:    İlgi uyandıran.
mesut:  Mutlu, sevinçli.
metelik:     Hiç parası kalmamak.
minnet:     Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. 
mirasyedi:   Birine, ölen yakınından kalan, mal, para veya servete konan kimse. 
miskin:     Çok uyuşuk, tembel olan.
muntazam:   Düzgün, düzenli, derli toplu. 
müjde:  Sevindirici haber.
müşkülpesent: Güç beğenen, titiz.
müşteri:     Alıcı.



172

 N
nasihat:    Öğüt.
not: Birine bir açıklama için yazılmış, kısa yazı. 

O
olgun: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş.
oluk: Bir şeyin akmasına yarayan, üst yanı açık boru. 

P
perişan:    Dağınık, acınacak durumda olan, zavallı.
pinti: Aşırı derecede cimri. 
posteki: Yapağısıyla birlikte tabakalaşmış koyun derisi. 

R
ritm: Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması.  

S
sabırsız:    Aceleci davranan.
sağmal: Sütlü, sütü sağılan inek.
saka kuşu:    Kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen 

küçük bir kuş.
sazan: Tatlı sularda yaşayan kılçıklı bir balık türü.
sema: Gök, gök yüzü.
servet: Varlık, zenginlik, mal mülk.
sızdırmak: Bir sıvının bir yerden yavaş yavaş akması. 
sima: Yüz, çehre.
soluk: Nefes almak.
sürü: Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü. 

Ş
şahin: Ormanlık ve çalılık yerlerde yaşayan yırtıcı bir kuş. 
şefkatli:    Acıyarak ve koruyarak sevme.
şehzadde: Padişahların erkek çocuklarıdır.
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T
tasa:  Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, dert. 
tekin: Kendisinde doğa üstü bir gücü olan, uğursuz.
telaşlanmak: Endişelenmek, kaygılanmak. 
tenha:  Yalnız, tek, içinde az insan bulunan, boş, ıssız.
teyel yapmak: Seyrek ve eğreti dikiş, dikilecek parçaları birbirine tutturmak.  
tomar:  Dürülerek boru biçimi verilmiş kağıt. 
turna:  Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık.

U
ulu: Çok büyük.

V
vezir: Bakan.

Y
yadigar:    Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne.
yamak:     Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek. 
yansıtmak: İletmek, duyurmak.
yasa:   Olayların gidişinde değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural, 

kanun.
yaslanmak: Dayanmak, güvenmek.
yaşam savaşı: Yaşamak ve geçinmek için harcanan emek.
yayın:  Başı büyük, ağzı geniş, iri bir tatlı su balığı.
yetinmek:    Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmek.  

Z
zalim: Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. 
zebun: Güçsüz, zayıf.
zorba: Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan.
züğürt: Parasız, yoksul.
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Öğrendiğiniz yeni kelimeleri yazın ve anlamlarını bulun.
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SÖZLÜK KULLANMA/NOTLAR



T Ü R K Ç E

175

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



176



177

ÖZ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki okuma kurallarını okuyunuz. Uyduğunuz kurallar için “Evet”, bazen 
uyduğunuz kurallar için “Bazen”, uymadığınız kurallar için de “Hayır”ı işaretleyiniz. 

OKUMA KURALLARI Evet Bazen Hayır
Okuma amacımı belirliyorum.
Akıcı okuyorum.
Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat ediyorum.
Heceleme, geri dönüşler ve kelime tekrarları yapmadan okuyorum.
Kelimeleri doğru telaffuz ediyorum.
Okumamda vurgu ve tonlamalara dikkat ediyorum.
Şiirleri ve düzyazıyı birbirinden ayırt ederek okuyorum.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyorum.
Kurallara uygun sessiz okuyorum.
Hikâye edici metinlerde karşılıklı konuşmaları, kahramanları 
canlandırarak okuyorum.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 
cevaplandırıyorum.
Karşılaştığım kelimelerin anlamlarını tahmin ediyorum.
Dikkatimi okuduğuma yoğunlaştırırım.
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde 
bulunuyorum. 
Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap 
arıyorum.
Okuduklarımda gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt ediyorum.
Okuduklarımın konusunu belirliyorum. 
Başlık ve içerik ilişkisini sorguluyorum. 
Metindeki düşüncelerle kendi düşüncelerimin benzerlik ve 
farklılıklarını belirliyorum.
Okuduklarımla ilgili kendi yaşantısımdan ve günlük hayattan 
örnekler veriyorum.
Okuduklarımda “hikâye unsurları”nı belirliyorum.
Görsellerden hareketle içerik tahminlerinde bulunuyorum. 
Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırıyorum. 
Anlama tekniklerini kullanıyorum. 
Eleştirel okuyorum.
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Aşağıdaki konuşma kurallarını okuyunuz. Uyduğunuz kurallar için “Evet”, bazen 
uyduğunuz kurallar için “Bazen”, uymadığınız kurallar için de “Hayır”ı işaretleyiniz.

KONUŞMA KURALLARI Evet Bazen Hayır
Konuşmam esnasında dinleyicilerle göz teması kurarım.
Konuşmamda kelimeleri özenle seçerim.
Kelimelerin telaffuzuna dikkat ederim.
Konuşma yaparken akıcı ve anlaşılır bir dil kullanırım.
Konuşmamda işitilebilir bir ses tonu kullanırım, vurguları doğru 
yerde yaparım.
Tartışmalarda veya karşılıklı konuşmalarda uygun hitap 
ifadeleriyle nezaket sözcüklerini kullanırım.
Konuşmanın içeriğine bağlı olarak beden dilimi, jest ve 
mimiklerimi etkili kullanırım.
Konu dışına çıkmadan konuşurum.
Anlamını yeni öğrendiğim kelime ve kelime gruplarını 
konuşmamda kullanırım.
Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve bana sorulan sorulara 
cevaplar veririm.
Hazırlıklı konuşmalarda konuyla ilgili araştırmalar yaparım.
Hazırlıklı konuşmalarda birkaç kez prova yaparım.
Gerektiğinde konuşmamı görsellerle desteklerim.
Konuşmamda bilgileri daha net bir şekilde aktarabilmek için 
grafikler, görseller veya çoklu medya araçlarını kullanırım.
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Aşağıdaki grup çalışması kurallarını okuyunuz. Uyduğunuz kurallar için “Evet”, 
bazen uyduğunuz kurallar için “Bazen”, uymadığınız kurallar için de “Hayır”ı 
işaretleyiniz.

GRUP ÇALIŞMASI KURALLARI Evet Bazen Hayır 
Araştırma planı yaparız.
Görev dağılımı yaparız.
Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlanmaya çalışırız. 
Etkinlikleri birlikte hazırlarız.
Görüşlerimizi rahatlıkla ifade ederiz.
Grupta uyum içinde çalışırız.
Birbirimizin görüş ve önerilerini dinleriz.
Grupta birbirimize güvenerek çalışırız.
Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendiririz.
Sorumluluklarımızı yerine kesinlikle getiririz. 
Çalışmalarımızı etkin bir biçimde sunmaya çalışırız. 






