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SUNUŞ 
Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler; 

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi okuma, bi-
reyin zihinsel gelişimine en büyük katk sağla-
yan öğrenme biçimidir.  Basit gibi görünen 
okuma süreci; görme, alglama, seslendirme, 
anlama, zihinde canlandrma gibi insan beyni-

nin birçok işlevinin bir arada çalştğ karmaşk bir süreçtir.  
Okumak insana, düşünme, anlama, sorgulama, sorun 

çözme ve yeni bilgiler üretme becerisi kazandrr. Kazan-
lan bu beceriler, sadece okulda değil; hayatn her alann-
da başarl olma şansn artc etkilere sahiptir. Bu yönüyle 
okumak çok önemlidir; ancak ne okunacağ, okunann an-
laşlmas ve yorumlanmas da ayrca önemlidir. 

Sevgili öğrencilerimizin güzel Türkçemizi doğru ve 
etkili kullanabilmeleri; milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel 
ve sosyal değerlere önem veren bireyler olarak yetişme-
lerine katk sağlamak amacyla; Milli Eğitim Bakanlğ Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlğnca belirlenen ilköğretim Türk-
çe dersi öğretim program ve ilkelerine uygun olarak ka-
leme aldğmz bu kitabmzda; 

Öğrencilerimizin ilgi ve dikkatini canl tutacak, oku-
may sevdirecek özgün masal, öykü ve hikayelere yer ve-
rilmiştir. Okuma parçalar yazlrken, kullanlan kelimelerin 
seviye uygunluğuna, konularn merak uyandrc ve motive 
edici olmasna, değerler eğitimi içermesine büyük bir özen 
gösterilmiştir. Resim ve görsellerle desteklenen okuma par-
çalar sonrasnda, snf içi ve eğlenceli ev etkinlikleri ile 
okuma-anlama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda; 

Ksa masal, öykü ve hikayelerle öğrencilerimizin 
okumay sevmeleri, anlamalar, düşünmeleri, değerlerimizle 
tanşmalar, dillerini geliştirmeleri amaçlanmşken; 
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Oku Anla – Eğlen Öğren

“Doğru Yant İşaretleyelim” başlkl çoktan seçmeli 
deneme testleri ile; öğrencilerimizin okuduğunu anlama 
becerisinin ölçülmesi, 

“Hangi Cümle Doğru Hangi Cümle Yanlş” başlkl 
bölümde; düşünce ve yorum yeteneğinin gelişmesi, sebep-
sonuç ilişkisi kurabilmesi, olaylar sralayabilmesi, sonuçlar 
tahmin yeteneğinin gelişmesi, 

 “Bilgi Hazinem” başlkl bölümde; Türkçemiz ile ilgili 
önemli bilgilerin öğrenilmesi, 

 “Kelime Oyunlar” başlkl bölümde; okuma parçala-
rnda yer alan kelime ve cümlelerin eğlenceli kullanm sa-
yesinde kelime dağarcğnn geliştirilmesi, 

“Bul, Çöz, Eğlen” başlkl bölümde ise görsellerden 
yararlanarak söz varlğnn geliştirilmesi, parça-bütün ilişki-
sinin kurulmas, yorumlama, konuyu kavrama kazanmlar-
nn elde edilmesi amaçlanmştr. 

Eserimizin tüm öğrencilerimize faydal olmas dileğiyle. 
 

Ali ÜNLÜ 
 
 
 

4



ANLAOKU - - -EĞLEN ÖĞREN
Oku Anla – Eğlen Öğren 

1 

KALEM İLE KAĞIT (1) 
Bundan çok çok eski zaman önce krmz bir kalem ile 

sar bir kağt arkadaş olmuş. İkisi de birbirlerini çok seviyor-
larmş. Kalem ne yazacağn bilemediği için kağdn üzeri bom-
boşmuş. Bu duruma kalem ile kağt çok üzülüyormuş. Günler-
ce düşünmüşler; ama mutsuzluklarna bir çare bulamamşlar. 

Güneşli bir yaz günü gökyüzünde bir uçan balon belir-
miş. Balon, yavaş yavaş süzülerek yere konmuş. Balondan ilk 
önce A, sonra B, daha sonra C, en sonunda da Z harfi in-
miş. A harfi, arkadaşlaryla birlikte kalem ile kağdn yanna
gelmiş. Gülümseyerek:  

— Merhaba kalem ve kağt kardeş! demiş. Benim adm 
A harfi. Bunlar da arkadaşlarm, diyerek tüm arkadaşlarn
tanştrmş. Krmz Kalem ile Sar Kağt, ilk defa gördükleri
29 harf ile böylece tanşmş.

5



ANLAOKU - - -EĞLEN ÖĞREN

2 

Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : …………

1 OOkkuummaa  ppaarrççaassnnddaakkii  kkaa--
lleemmiinn  rreennggii  nneeddiirr? 

A)  Yeşil  
B)  Sar 
C)  Krmz 

 

2 OOkkuummaa  ppaarrççaassnnddaakkii  kkaağğ--
ddnn  rreennggii  nneeddiirr? 

A)  Sar 
B)  Krmz 
C)  Yeşil 

 

3 UUççaann  bbaalloonn  yyeerree  nnaassll  iinn--
mmiişş? 

A)  Yavaş 
B)  Hzl 
C)  Çok hzl 

 

4 UUççaann  bbaalloonnddaann  iillkk  öönnccee
kkiimm  iinnmmiişş? 

A)  Z harfi  
B)  A harfi 
C)  K harfi 

5 UUççaann  bbaalloonnddaann  eenn  ssoonn  kkiimm  
iinnmmiişş? 

A)  B harfi 
B)  Z harfi 
C)  A harfi 
 

6 AA  hhaarrffii,,  aarrkkaaddaaşşllaarrnn  kkiimm--
lleerrllee  ttaannşşttrrmmşş? 

A)  Tilki ve tavşanla  
B)  Ahmet ve Yeşim’le 
C)  Kağt ve kalemle 
 

7 AA  hhaarrffii,,  aarrkkaaddaaşşllaarr  iillee  
bbiirrlliikkttee  ttooppllaamm  kkaaçç  hhaarrff--
mmiişş? 

A)  29  
B)  27 
C)  30 
 

8 KKaalleemm  iillee  kkaağğtt  nnee  zzaammaann  
aarrkkaaddaaşş  oollmmuuşş? 

A)  Bir ay önce  
B)  Bir yl önce 
C)  Çok eski zaman önce 

DOĞRU YANITI İŞARETLEYELİM

1 ) 5 )

2 )

3 )

4 )

6 )

7 )

8 )

6
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Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : ………… 

Eğlenceli Ev Etkinlikeri 

HANGİ CÜMLE DOĞRU, HANGİ CÜMLE YANLIŞ? 

Aşağdaki cümleleri okuyalm.  
Doğru ise doğru kutucuğunu, yanlş 
ise yanlş kutucuğunu işaretleyelim. 

DOĞRU YANLIŞ

1 Krmz kalem ile sar silgi arkadaş olmuş. 
2 Kağdn üzerinde güzel bir öykü yazyormuş. 
3 Krmz kalem çok mutsuzmuş. 
4 Uçan balondan ilk önce A harfi inmiş. 
5 Uçan balondan toplam 29 harf inmiş. 

Sorularn cevabn cümle kurarak el yazs ile boşluklara yaznz. 

1 A harfi kimlere selam vermiş? 
…………………………………………………. 

2 Uçan balon ne zaman gelmiş? 
…………………………………………………. 

3 A harfinden sonra hangi harf inmiş? 
…………………………………………………. 

Benim akll arkadaşm; seslerin yazdaki karşlğ hhaarrff--
lerdir. Alfabemizde 29 harf vardr. MMoorr balondaki-
ler sseessllii; kkrrmmzz balondakiler de sseessssiizz harflerimizdir. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLGİ HAZİNEM

1
2

3

4

5

1

2

3
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Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : …………

Eğlenceli Ev Etkinlikeri

 
 

 
 

 
 
 

Aşağdaki kelimelerde kaç harf var?  
Sayalm ve daire içine yazalm. 

kağt arkadaş mutlu 

zaman düşünce 

gökyüzü alfabe 

merhaba yaramaz tanşmak 

güneşli 

hece 

5 

B U L Ç Ö Z E Ğ L E N 
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KALEM İLE KAĞIT (2)
A harfi, Krmz Kalem ile Sar Kağt’a: 
— Niçin böyle üzgünsünüz? diye sormuş. Krmz Kalem: 
— Ne yazacağm bilemiyorum. Bu yüzden arkadaşm

kağdn üzeri bomboş, demiş. A harfi: 
— Hiç üzülmeyin, biz size yardm ederiz, demiş. Krmz 

Kalem ile Sar Kağt buna çok sevinmiş. A harfi: 
— Konuştuğunuzda bazen tek başna, bazen iki, bazen üç, 

en çok da dört arkadaşmla hece şeklinde ağznzdan çkarz. 
Seslerle birleşip kelime oluruz, demiş. Kalem, heyecanla: 

— A deyince tek hece, ayva deyince iki hece, ayvalk
deyince üç hece, öyle mi? diye sormuş. A harfi: 

— Çok doğru anlamşsn. Beni söylemek için ağzn bir ke-
re, ayva demek için ise iki kere hareket ettirmen gerekiyor,
demiş. Kalem ve kağt sevinçle birbirine sarlmş. Sonra, harf-
lerin hepsine teşekkür etmişler. 

9
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Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : …………

1 AA  hhaarrffii  kkiimmee  yyaarrddmm  eettmmiişş?

  A)  Leyleğe  
B)  Papağana  
C)  Krmz Kalem’e 
 

2 AA  hhaarrffii  kkaaçç  hheecceeddiirr?  

A)  Bir hece 
B)  İki hece 
C)  Üç hece 
 

3 KKaalleemm,,  kkiimmee  ssaarrllmmşş? 

   

A)  Kediye 
B)  Ördeğe 
C)  Kağda 

 

4 AAyyvvaa  kkeelliimmeessii  kkaaçç  hheecceeddiirr?
A)  Bir hece  
B)  İki hece 
C)  Üç hece 

5 BBiirr  hheecceeddee  eenn  aazz  kkaaçç  hhaarrff  
vvaarrddrr??  

A)  Bir harf 
B)  İki harf 
C)  Üç harf 
 

6 BBiirr  hheecceeddee  eenn  ffaazzllaa  kkaaçç  
hhaarrff  oollaabbiilliirr? 

A)  İki harf 
B)  Üç harf 
C)  Dört harf 
 

7 AA  hhaarrffiinniinn  ggüüzzeell  aallşşkkaannllğğ  
nneeyymmiişş? 

A)  Tembel olmas  
B)  Yardmsever olmas 
C)  Obur olmas 
 

8 KKaalleemm  iillee  kkaağğtt  kkiimmlleerree  ttee--
şşeekkkküürr  eettmmiişş? 

A)  A ile B harfine  
B)  E ile O harfine 
C)  29 harfin tümüne 

DOĞRU YANITI İŞARETLEYELİM

1 ) 5 )

2 )

3 )

4 )

6 )

7 )

8 )
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Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : ………… 

Eğlenceli Ev Etkinlikeri 

BİLGİ HAZİNEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Benim akll arkadaşm; kelimeye sözcük de diyebiliriz. 
Haydi, gökyüzü sözcüğündeki harfleri birlikte sayalm:  
gg-öö-kk-yy-üü-zz-üü  ==  7 harften oluşuyor. Ne kadar kolay  
                    değil mi? 

BİLGİ HAZİNEM

1 2 3 4 5 6 7

HANGİ CÜMLE DOĞRU, HANGİ CÜMLE YANLIŞ? 

Aşağdaki cümleleri okuyalm.  
Doğru ise doğru kutucuğunu, yanlş 
ise yanlş kutucuğunu işaretleyelim. 

DOĞRU YANLIŞ

1 A harfi yardmsevermiş. 
2 Kalem, sevinçle tavşana sarlmş. 
3 Bir hece en fazla dört harften oluşabilir. 
4 aa, ee, , ii, uu, üü, oo, öö harfleri tek hecedir. 
5 Kurnaz tilki, kalem ile kağda yardm etmiş. 

Okuma parçasnda geçen cümleleri, oluş srasna göre sralayalm. 

A harfi, biz size yardm ederiz, demiş. 

Kalem ve kağt, sevinçle birbirine sarlmş. 

A harfi, niçin böyle üzgünsünüz? diye sormuş. 

Kalem ve kağt, harflerin hepsine teşekkür etmiş. 

1
2

3

4

5
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Adı : ………………..….....…......  Soyadı : …………..….……...…...... Sınıfı : …………

Eğlenceli Ev Etkinlikeri

 

 
  

Aşağdaki görsellerin adlarn yazalm. Yazdğmz söz-
cüklerdeki sseessllii  hhaarrfflleerrii bulup örnekteki gibi dairelerin 
içine yerleştirelim. 

kedi 

e i 

B U L Ç Ö Z E Ğ L E N 

e i
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