
Dersmz Türkçeyd ve ben sesl okuma yapacağım çn çok heye-
canlıydım. Öğretmenm Elf arkadaşının kaldığı yerden devam ede-
blr msn, ded. “Kuş Çocuk” metnn okuyorduk. Br taraftan metn 

okuyor dğer taraftan kuş gb uçtuğumu hayal edyordum. Br 
ara öğretmenm bana durmamı ve sesl okuma yaparken hızlı 

okumak yerne duraklama yapmamı sted. Duraklarda nefes alıp 
vereceğm böylelkle daha güzel okuma olacağını söyled ve ekled:

-  Sesl okumanın en öneml şartının kelmeler doğru telaffuz etmek, 
vurgu ve tonlama yaparak dnleyenlern metn anlamasını ve metnden 

zevk alınmasını sağlamaktır.

Okuma parçası bttğnde arkadaşım Yusuf, hafta sonu kütüphaneye gttğn ve çok 
garp br olay yaşadığını söyled. Öğretmenm Yusuf’tan olayı anlatmasını sted. Yusuf;

-  Öğretmenm cumartes günü kardeşmle brlkte evmzn karşısındak kütüphaneye 
ktap okumaya gttk. Kardeşm okuma blmedğ çn ona sesl masal okuyordum. Önce 
etraftakler garp garp baktı. Bz okumaya devam ednce br görevl geld bu şeklde ktap 
okuyamayacağımızı söyled. Br anlam veremedm ve kütüphaneden çıkıp eve gttk.

Öğretmenm önce gülümsed sonra;

-  Yusuf kütüphanede sesl okuma yapılmayacağını dğer okuyucuların dkkatnn dağıl-
maması çn sessz okumanın daha uygun olacağını söyled.

Yusuf, öğretmenm sessz okuma nasıl yapılır dye sordu. Öğretmenmz;

-  Sessz okuma, dudaklarımızı kıpırdatmadan, sağa sola bakmadan gözlermzle takp 
ederek çmzden okumaktır, ded.

Şmd “Kuş Çocuk” metnn çmden sesszce okuyorum. Kırlarda kuş msal süzülüyorum.

• Sözcükler doğru, açık ve dlmzn özel-
lklerne uygun olarak okumalıyız.

• Sözcükler uygun br gruplandırmalı ve 
nefesmz gruplandırmaya göre ayar-
lamalıyız.

• Noktalama şaretlerne ve özellkle vur-
guya dkkat ederek okumalıyız. Okuma 
esnasında sesmz fkr ya da olayın 
özellğne göre ayarlamalıyız, metnn 
anlamını okuyucuya sezdrlmelyz.

• Acele etmeden ve ştleblr br ses 
tonuyla okuma yapmalıyız.

• Konuşur gb değl doğal br okuma 
yapmalıyız.

OKUMA KURALLARI

• Dudaklarımızı hareket ettrmeden ve 
mırıldanmadan okumalıyız. 

• Sözcükler parmak, kalem vs. le takp 
etmemelyz.

• Sessz okumada başımızı sağa sola 
çevrmeden gözümüzle parçanın tama-
mını görerek okumalıyız.

• Tüm bunlar okumamızın hızını düşürür 
ve metn anlamamızı zorlaştırır. 

• Kütüphanelerden sessz okuma yapa-
rız.

Nasıl Okumalıyız?” metnn sesl ve sessz olarak okuyunuz. 
Okuma sonunda kendnz aşağıda verlen ölçütlere göre 
değerlendrnz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Durumlar Evet Hayır

Sesl okurken kelmeler doğru telaffuz etmeye dkkat ettm.

İştleblr br ses tonuyla okudum.

Duraklarda nefes alıp verdm.

Heceleme, tekrar ve ger dönüşler yapmadan okudum.

Sessz okurken dudaklarımı kıpırdatmadan okudum.

Sözcükler parmağımla veya kalemmle takp etmeden okudum.
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Okuduğunu Anlama Çalışması

Sultan yolun ortasına taş koyup onun etrafından geçen nsanları seyretmekle ney 
amaçlamış olablr? Szde sultan amacına ulaşmış mıdır?

“O gelyor, bu gelyor menfaatperest gelyor, saray dalkavuğu, saray maskarası…” 
cümlesnden taşın etrafına başka kmler uğramış olablr?

Saray görevllernn taşı kaldırmayı düşünememesnn, bunu köylü br vatandaşın 
düşünüp yapmasının sebeb ne olablr?

Sultan yolun ortasına taş koyup onun etrafından geçen nsanları seyretmekle ney 
amaçlamış olablr? Szde sultan amacına ulaşmış mıdır?

“Taşın altına eln sokmazsa br nsan mümkün değl başarılı olamaz.” Cümlesndek 
kelmelern hece sayıları altlarına yazınız.

Metnde geçen karakterler alfabetk sıraya göre sıralayınız.

Aşağıdak kelmelern anlamını sözlükten yararlanarak bulup yazınız.

Menfaatperest:

Vezr:

Sultan, br gün yolun ortasına büyük br taş koyuyor. İnsanlar ne yapacak dye de pence-
reden seyredyor.

Vezr gelyor taşı görüyor, aklına taşı yoldan kaldırmanın sadaka olduğu gelmyor ble. 
Taşın etrafında dolaşıyor. Bakıyor dyor k; “Sultanımla konuşayım, yolun ortasından taş 
kaldırması çn adam bulalım” Br kadro hdas edelm.

Vezr gdyor asker gelyor, asker de taşın etrafında dolaşıyor. Taşı kaldırmak aklına gel-
myor. O da dyor k “Vezr le konuşayım, yolun ortasında taş bırakanlara hang cezayı 
vereceğz onu kararlaştıralım” dyor.

O gelyor, bu gelyor menfaatperest gelyor, saray dalkavuğu, saray maskarası…

Saray şar gelyor taşın etrafında taklalar atıyor. O da oturuyor, yolun ortasında bırakıl-
mış taşa şr yazıyor. “Sultanıma okuyayım dyor” kalkıp gdyor.

En son köylü br vatandaş gelyor, öğrenmş yolun ortasındak taşı kaldırmanın “Sadaka” 
olduğunu.  Önce taşa br tebessüm edyor. Sonra dyor k; kaldırayım yolun ortasındak 
taşı da kmsenn ayağına, hayvanına, arabasına, takılmasın. Eşya sepetn yere koyuyor, 
ya Allah, Bsmllah deyp, taşa sarılıyor. Sağa-sola, sağa-sola derken taşı kaldırıyor 
kenara, sonra br bakıyor k taşın altında br kese.

Kesey açıyor, altınlar! Şaşırıyor. Altınların üzernde br not, Sultan şöyle yazmış; “Bu 
kesedek altınlar taşın altına eln sokmayı becereblenler çndr”. Taşın altına eln sok-
mazsa br nsan mümkün değl başarılı olamaz.
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ADIM

01
Çıkardığımız seslerin yazıya 

aktarılan sembollerine harf 
denir. Harflerin belirli bir 

sıraya göre dizilmiş bütününe 

alfabe denir. Alfabemizde 

29 tane harf vardır. Alfabe-

mizdeki harflerin 21 tanesi 
sessiz harf, 8 tanesi sesli 
harfler olarak adlandırılır. 

Alfabemizdeki 8 ünlü 
harfin; 4 tanesi kalın 

ünlü, 4 tanesi ince 
ünlü harftir.

Aşağıdak tabloda, alfabedek sıra numaraları verlerek oluşturulan 
şfrelenmş atasözünü bulunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a1
21

6 22 16 6 28 12 17 3 6

26 29 8 1 21

28 1 20 21 1 14

18 28 17 1 16 1 29

H A R F

İnce Ünlüler

Ü E İ Ö

Kalın Ünlüler

A U I O

Al arkadaşlarıyla, “İsm - Şehr Bulmaca” oyunu oynuyor. Al’nn 
oyunu kazanablmes çn tabloyu tam olarak doldurması gerek-
mektedr. Szce Al tabloya neler yazmış olablr? Yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

görseln sm

harf sayısı

sessz harfler

nce ünlüler

kalın ünlüler

Al, “sm-şehr bulmaca” oyunu oynarken yazdığı hayvanları 
arkadaşlarına tanıtmak çn “benm hayvanım” tanıtım kartların-
dan hazırlamak stemştr

Bil-Bul
Uy g ul a1

B Lİ G Sİ İ

G

K

S

Y

harf sm şehr hayvan eşya btk

güvercn

kertenkele

solucan

yunus balığı
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Aşağıdak verlen tablolardak kelmelern lk ve son heceler le 
örnektek gb yen kelmeler oluşturunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

HECE VE ÇEŞİTLERİ
Ağzımızın br hareket le çıkan ses veya ses topluluğuna hece denr. Türkçede, her 
hecede br ünlü harf bulunur. Br kelmedek ünlü harf sayısı bze o kelmedek hece sayısı-
nı verr.

a, e, ı, , o, ö, u, ü

Tek sesli
heceler

ak, ek, ok

İki sesli
heceler

alt, üst, lk

Üç sesli
heceler

Türk, yurt, kurt

Dört sesli 
heceler

Türkçe ’de 4 çeşit hece vardır. Te – ker – lek

yatak

yasak taksi

Türkçe’ de k ünsüzle başlayan hece yoktur. 
“spor, tren, grup” gb kelmeler dlmze yaban-
cı dllerden geçmş sözcüklerdr. Bleşk söz-
cükler tek kelme gb hecelerne ayrılır.

il – ko – kul

ilk – o – kul

✓

✗

Lorem psum dolor st amet, consectetuer adpscng elt, sed dam 
nonummy nbh eusmod tncdunt ut laoreet dolore magna alquam 
erat volutpat. Ut ws enm ad mnm venam, 

TÜ
ZDER

EĞİTİ
M

 M
ETO

DU

EDUCATION M
ETHOD

TÜZDER
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Aşağıda Orhan Vel Kanık’ın “İstanbul’u Dnlyorum” 
adlı şrnn dzeler verlmş. Her br dzenn kaç 
heceden oluştuğunu başındak kutucuğa yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

İstanbul’u gözlermz kapalı dnlerken seslern ştebleceğmz semt-
lern smler navgasyon üzernde gösterlmştr. Semt smlernn 
hecelenşn ve hece sayısını yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

İstanbul'u dnlyorum, gözlerm kapalı

Önce hafften br rüzgar esyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hç durmayan çıngırakları

İstanbul'u dnlyorum, gözlerm kapalı

Emnönü

Velefend Florya Altunzade

Cağaloğlu

Lorem psum dolor st amet, consectetuer adpscng elt, sed dam 
nonummy nbh eusmod tncdunt ut laoreet dolore magna alquam 
erat volutpat. Ut ws enm ad mnm venam, 

TÜ
ZDER

EĞİTİ
M

 M
ETO

DU

EDUCATION M
ETHOD

TÜZDER
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Aşağıdaki görsellerden hangilerinin 
isimlerindeki sesli harf sayısı diğer-
lerinden daha fazladır?

A) B)

C) D)

2.   K _ T _ P

Kelimede boş bırakılan yerlere ünlü 
harfler yerleştirildiğinde aşağıdaki 
görsellerden hangisi oluşmaz?

A) B)

C) D)

3. 
Ağır ağır çıkacaksın bu merdvenlerden

Eteklernde güneş reng br yığın yaprak

Ve br zaman bakacaksın semaya ağlayarak…

             Ahmet HÂŞİM

Yukarı verilen şiir kaç heceden oluş-
maktadır?

A) 42 B) 43 C) 44 D) 45

4. 
As-la-nağ-zı Kır-ka-yak Se-mi-zo-tu

Ha-nım-e-li Ya-yın-e-vi U-çurt-ma

Yukarıdaki tabloda hecelerine doğru 
ayrılmış kelimelerin olduğu kutucuk-
lar boyandığında tablonun görünümü 
nasıl olur?

A)  B) 

C)  D) 

ALFABETİK SIRALAMA

Alfabemzdek 29 harfn belrl br sıraya göre dzlmesne alfabetk sıralama (abece 
sırası) denr. Alfabetk sıralama yapablmek çn;

Kelmelern lk harfne bakarız. İlk harf aynı olan kelmeler sıralarken knc harfne bakarız.

Aşağıda verlen sözcükler alfabetk sıraya göre numaralandırınız.
Bil-Bul
Uy g ul a1

Aşağıdak hartada gösterlen Ege Bölges llern alfabetk sıraya 
göre yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

ADIM

01

Ege Bölges İller

Orkde

Papatya

Sardunya

Reyhan

Armut

Ahududu

Ayva

Ananas

Karanlık

Kar

Kara

Karmaşa
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göre yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

ADIM

01

Ege Bölges İller

Orkde

Papatya

Sardunya

Reyhan

Armut

Ahududu

Ayva

Ananas

Karanlık

Kar

Kara

Karmaşa
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Elf hafta sonu annesyle gttğ alışverş merkeznde kayıp olmuştur. 
Annesn bulmak çn güvenlk görevlsnn yanına gttğnde görevl 
Elf’e ale breylernden brnn telefon numarasını stemştr. Elf 
blmedğn söyleynce görevl anons yaparak alesn bulmuştur. 
Annes bu olayın tekrar yaşanmaması çn Elf’e telefon almış ve ale 
breylernn numaralarını kaydetmştr. 
Szn annenzde böyle br olayın yaşanmaması çn sze br telefon 
alsaydı, sz ale breylernz rehbernze nasıl kaydederdnz?

Bil-Bul
Uy g ul a1

Telefonunuza yaz tatlnde görüşmek çn sınıf arkadaşlarını kay-
detmş olsaydınız rehbernzde nasıl br sıralama oluşurdu? Yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

REHBERİM

Ktabınızın çndekler kısmını nceleynz. Aşağıda bulunduğu sayfa-
larının numaraları verlen konu başlıklarını yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

İÇİNDEKİLER
1. Ünite
1. Adım: Üç Basamaklı Sayıları Okuyup Yazma

2. Adım: Basamak Adları ve Basamak Değerleri

3. Adım: Doğal Sayılarda Ritmik Sayma

4. Adım: Tek ve Çift Sayılar

5. Adım: Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

1. Ünite
1. Adım: Üç Basamaklı Sayıları Okuyup Yazma

2. Adım: Basamak Adları ve Basamak Değerleri

3. Adım: Doğal Sayılarda Ritmik Sayma

4. Adım: Tek ve Çift Sayılar

5. Adım: Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

4 - 18

20 - 51

53 - 81

83 - 102

104 - 131 

4 - 18

20 - 51

53 - 81

83 - 102

104 - 131 

Kitabının 
bölümlerini

gösterir.

Konu başlıkların
bulunduğu 

sayfaları

Kitaptaki 
konu

başlıklarını 
gösterir.

Kitaptaki 
etkinlikleri
cevabının 

bulunduğu 
bölüm.

BİLGİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
Br kaynakta aradığımız blgy bulmak çn kaynağın, “çndekler” bölümüne bakarız. 
“İçndekler”, kaynağın çndek bölümler gösterr. Bölümler bulundukları sıraya göre 
numaralandırılırlar.

34

58

67

120

143

188
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Aşağıdak kelmelern anlamlarını sözlük yardımıyla bulup 
eşleştrnz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Elf, fen blmler dersnde “Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketle-
r” üntesndek anlamını blmedğ kelmeler aşağıya yazmıştır. 
Anlamını blmedğ kelmeler bulmakta Elf’e yardımcı olunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

SÖZLÜK KULLANIMI
Yazılı ve djtal kaynaklarda geçen anlamını blmedğmz kelmeler bulmak çn Türk Dl 
Kurumunun hazırlamış olduğu Türkçe Sözlük’üne bakarız. Sözlükte kelmeler alfabetk 
(abece) sıraya göre sıralanır.

Syaset, edebyat, teknk, ekonom vb. konuları nceleyen ve belrl aralıklar-
la çıkan sürel yayın, bülten, mecmua.

Br ktabın, dergnn baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa 
numaralarıyla gösteren lste, fhrst.

Derg, ktap vb.n yayımlayan veya satan kuruluş

Bell br konu, yer ve dönemle lgl yayınları kapsayan veya en ylern 
seçen eser, bblyografya, bblyograf.

Blm, edebyat, sanat alanlarında ktap yazan veya ktap hazırlayan, br 
eser ortaya koyan ve esern sahb olan kmse

1 Yazar 2 Kaynakça 3 İçndekler 4 Sözlük 5 Yayınev

Kayaç

Maden

Fosil

Yerkabuğu

Gezegen

Mevsim

Ödev Lstes

1. Anlamını blmedğnz kelmelern anlamını bulunuz.

2. Ömer Seyfettn’n “Falaka” ktabını okuyunuz.

3. Fosllern tarh le alakalı blg ednnz.

4. Ahlak değerlermzn bze kattıkları nelerdr?

5. Güneş’e en yakın gezegen hangsdr?

6. Google arama motorundan tarh oyunlarımızı araştır.

Elf, ödevlern tamamlayablmek çn eksk kalan blgler çn br 
lste oluşturup halk kütüphanesne gtmştr. Kütüphanede ktap-
ların konularına göre renklerle ayrıştırıldığını görmüştür. Elf 
hazırladığı lsteye göre sırayla hang bölümlere gtmes gerek-
mektedr? Yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Br konu hakkında araştırma yaparken ktap, 
derg, anskloped, fotoğraf ve blgsayar 
sayfası gb brçok kaynaktan yararlanırız. 

Bu kaynaklara en rahat ulaşableceğmz 
yerlern başında kütüphaneler gelmek-

tedr.
Kütüphanelerde yer alan kaynaklar, 
konularına göre ayrılmış ve alfabetk 
sıraya göre raflara dzlmştr. Kütüp-

haneler dışında İnternet üzernden de 
çeştl blg kaynaklarına ulaşablrz. Arama motoruna konumuzla lgl anahtar kelmey 
yazarak arattığımızda çeştl kaynaklara ulaşablrz. Ancak arama sonucunda blg edn-
dğmz stelern doğru ve güvenlr olması çn, “k12.tr” ve “edu.tr” uzantılı eğtm steler 
olmasına özen göstermelyz.

• ..................................................................

• ..................................................................

• ..................................................................

• ..................................................................

• ..................................................................

Araştırma Yönergem

DOĞA SANAT

GENEL 
KONULAR

FELSEFE
VE PSİKOLOJİ

DİN

TOPLUM
BİLİMLERİ

DİL VE 
DİL BİLİM

TEKNOLOJİ EDEBİYAT

COĞRAFYA
VE TARİH
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