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SUNUŞ 
Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler; 

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi okuma, 
bireyin zihinsel gelişimine en büyük katk
sağlayan öğrenme biçimidir.  Basit gibi gö-
rünen okuma süreci; görme, alglama, ses-
lendirme, anlama, zihinde canlandrma gibi 

insan beyninin birçok işlevinin bir arada çalştğ kar-
maşk bir süreçtir.  

Okumak insana, düşünme, anlama, sorgulama, 
sorun çözme ve yeni bilgiler üretme becerisi kazand-
rr. Kazanlan bu beceriler, sadece okulda değil; ha-
yatn her alannda başarl olma şansn artc etkilere
sahiptir. Bu yönüyle okumak çok önemlidir; ancak ne
okunacağ, okunann anlaşlmas ve yorumlanmas da 
ayrca önemlidir. 

Sevgili öğrencilerimizin güzel Türkçemizi doğru
ve etkili kullanabilmeleri; milli, manevi, ahlaki, tarihi, 
kültürel ve sosyal değerlere önem veren bireyler ola-
rak yetişmelerine katk sağlamak amacyla; Milli Eğitim 
Bakanlğ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlğnca belirle-
nen ilköğretim Türkçe dersi öğretim program ve ilkele-
rine uygun olarak kaleme aldğmz bu kitabmzda; 

Öğrencilerimizin ilgi ve dikkatini canl tutacak,
okumay sevdirecek özgün masal, öykü ve hikâyelere 
yer verilmiştir. Okuma parçalar yazlrken, kullanlan 
kelimelerin seviye uygunluğuna, konularn merak uyan-
drc ve motive edici olmasna, değerler eğitimi içer-
mesine büyük bir özen gösterilmiştir. Resim ve görsel-
lerle desteklenen okuma parçalar sonrasnda, snf içi 
ve eğlenceli ev etkinlikleri ile okuma-anlama becerisi-
nin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda; 

Ksa masal, öykü ve hikâyelerle öğrencilerimizin
okumay sevmeleri, anlamalar, düşünmeleri, değerleri-
mizle tanşmalar, dillerini geliştirmeleri amaçlanmşken;
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Oku Anla – Eğlen Öğren

 

“Doğru Yant İşaretleyelim” başlkl çoktan seçme-
li deneme testleri ile öğrencilerimizin okuduğunu anlama
becerisinin ölçülmesi, 

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

 “Bilgi Hazinem” başlkl bölümde; Türkçemiz ile il-
gili önemli bilgilerin öğrenilmesi, 

 “Kelime Oyunlar” başlkl bölümde; okuma par-
çalarnda yer alan kelime ve cümlelerin eğlenceli kulla-
nm sayesinde kelime dağarcğnn geliştirilmesi, 

“Bul, Çöz, Eğlen” başlkl bölümde ise görsellerden 
yararlanarak söz varlğnn geliştirilmesi, parça-bütün 
ilişkisinin kurulmas, yorumlama, konuyu kavrama kaza-
nmlarnn elde edilmesi amaçlanmştr. 

Eserimizin tüm öğrencilerimize faydal olmas dile-
ğiyle. 

 
                                       Ali ÜNLÜ 
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Oku Anla – Eğlen Öğren 

 

  

KEÇİ İLE MİNİK KUZU 
Vakti zamannda bir keçi, ormanda gezintiye çkmş.

Gezerken minik bir kuzu görmüş. Kuzuya: “Merhaba minik, 
beraber gezelim mi?” diye seslenmiş. Minik kuzu, keçinin tek-
lifini kabul etmiş. Birlikte ormanda gezmeye başlamşlar. Bir
süre sonra Minik kuzu: 

— Benim karnm çok ackt. Haydi, şu güzel otlarla kar-
nmz doyuralm, demiş. Keçi, orman çok iyi biliyormuş. 

— Olmaz minik! Çünkü bu otlar zehirli; yersek midemize
dokunur. Biraz sabret, şu karşki yamaçta yiyebileceğimiz ta-
ze otlar var. Onlardan yiyelim, demiş.  

Keçi önde, minik kuzu arkada, yamaca doğru yürümeye
başlamşlar. Minik kuzu daha fazla sabredememiş ve yeşil
otlardan bir iki tutam yemiş. Yemiş ama karnna bir ağr sap-
lanmş. Keçi, durumu fark edince hemen minik kuzuya ağr
kesici bir ot yedirmiş. Minik kuzu: “Keşke söz dinleyip biraz 
daha sabretseydim; böyle karnm ağrmazd!” diye düşünmüş. 
O gün sabretmenin önemini daha da iyi anlamş. 
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Oku Anla – Eğlen Öğren 
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Ad : ………………..….....…......  Soyad : …………..….……...…...... Snf : …………

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 KKeeççii,,  nneerreeddee  ggeezziinnttiiyyee  ççkk--
mmşş? 

A)  Köyde 
B)  Kasabada 
C)  Ormanda 

 

2 KKeeççii,,  ggeezzeerrkkeenn  kkiimmii  ggöörr--
mmüüşş? 

A)  Minik kuzuyu 
B)  Minik tavşan 
C)  Minik serçeyi 

 

3 AAşşaağğddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissii  oorr--
mmaann  ççookk  iiyyii  bbiilliiyyoorrmmuuşş? 

A)  Aslan 
B)  Keçi 
C)  Timsah 

 

4 OOtt  yyeemmeeyyii  kkiimm  iisstteemmiişş? 

A)  Keçi  
B)  Koyun 
C)  Minik kuzu 

5 KKeeççii  vvee  kkuuzzuunnuunn  yyiiyyeebbiillee--
cceekklleerrii  oottllaarr  nneerreeddeeyymmiişş? 

A)  Köyde 
B)  Yaylada 
C)  Yamaçta 
 

6 MMiinniikk  kkuuzzuu,,  kkaaçç  ttuuttaamm  oott  
yyeemmiişş? 

A)  Bir – iki tutam 
B)  İki – üç tutam 
C)  Üç – dört tutam 
 

7 MMiinniikk  kkuuzzuunnuunn  kkaarrnn  nniiççiinn  
aağğrrmmşş? 

A)  Çok yediği için  
B)  Çok aç olduğu için 
C)  Zehirli ot yediği için 
 

8 MMiinniikk  kkuuzzuunnuunn  hhaattaass  nneeyy--
mmiişş? 

A)  Korkak olmas 
B)  Sabrsz olmas 
C)  Tembel olmas 

DOĞRU YANITI İŞARETLEYELİM 
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Oku Anla – Eğlen Öğren 

 

BENEKLİ İNEK İLE EŞEK 
Buralardan çok çok uzak bir ülkede bir orman varmş.

Ormann sakinlerinden benekli inek, biraz şişmanmş. İyi kalpli 
Benekli ineği tüm arkadaşlar çok seviyormuş. Bir sabah eşek: 

— Hey şişko! Bu gün naslsn bakalm? diye sormuş.  
Benekli inek biraz duraksamş, sonra: 
— Teşekkür ederim eşek kardeş, iyiyim. Umarm sen de

iyisindir, demiş. Aslnda benekli inek kendisine şişko denilmesi-
ne çok üzülmüş; ama arkadaş eşeği krmamak için bir şey
söylememiş. Eşek ile benekli ineğin konuşmalarn duyan sar
at, eşeğin yanna yaklaşmş, usulca: 

— Birisine hoşlanmayacağ bir lakap takman doğru de-
ğil, bak benekli inek üzülüyor, demiş. Hatasn anlayan eşek, 
benekli inekten özür dilemiş. O günden sonra hiçbir arkada-
şna kötü lakap takmamş. 
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Ad : ………………..….....…......  Soyad : …………..….……...…...... Snf : …………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OOkkuummaa  ppaarrççaassnnddaakkii  hhaannggii
hhaayyvvaann  şşiişşmmaannmmşş? 

A)  At 
B)  Eşek 
C)  Benekli inek 

 

2 BBeenneekkllii  iinneeğğii  kkiimmlleerr  sseevvii--
yyoorrmmuuşş? 

A)  Sadece at 
B)  Sadece eşek 
C)  Tüm arkadaşlar 

 

3 EEşşeekk,,  bbeenneekkllii  iinneeğğee  nnee  ddiiyyee  
hhiittaapp  eettmmiişş? 

A)  Akll 
B)  Şişko 
C)  Küçük 

 

4 BBeenneekkllii  iinneekk,,  nneerreeddee  yyaaşş--
yyoorrmmuuşş? 

A)  Köyde  
B)  Şehirde 
C)  Ormanda 

5 BBeenneekkllii  iinneekk,,  nnaassll  bbiirr  hhaayy--
vvaannmmşş? 

A)  Uyuşuk 
B)  İyi kalpli 
C)  Geveze 
 

6 BBeenneekkllii  iinneekk,,  eeşşeeğğee  nniiççiinn  bbiirr
şşeeyy  ssööyylleemmeemmiişş? 

A)  Duymadğ için  
B)  Eşeği sevmediği için 
C)  Eşeği krmamak için 
 

7 EEşşeekk,,  bbeenneekkllii  iinneeğğiinn  hhaalliinnii  
nnee  zzaammaann  ssoorrmmuuşş? 

A)  Bir sabah vakti  
B)  Bir öğlen vakti 
C)  Bir akşam vakti 
 

8 EEşşeekk  iillee  bbeenneekkllii  iinneeğğiinn  kkoo--
nnuuşşmmaallaarrnn  kkiimm  dduuyymmuuşş? 

A)  Tavşan  
B)  Sar at 
C)  Kaplumbağa 

DOĞRU YANITI İŞARETLEYELİM 
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Ad : ………………..….....…......  Soyad : …………..….……...…...... Snf : ………… 

Eğlenceli Ev Etkinlikeri 

BİLGİ HAZİNEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

Benim akll arkadaşm; sesli harfleri yanna başka bir 
harf getirmeden tek başna da okuyabiliriz. Bu nedenle 
sesli harfler tek başna birer hecedir. Bir sözcükte bu-
lunan sesli harfleri sayarak da sözcükteki hece saysn 
kolayca bulabiliriz. 

HANGİ CÜMLE DOĞRU, HANGİ CÜMLE YANLIŞ? 

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

DOĞRU YANLIŞ 

1 Benekli inek, ormanda yaşyormuş. 

2 Benekli ineği sadece keçi seviyormuş. 

3 Benekli inek, kendisine şişko denmesine üzülmüş.

4 Eşek, benekli inekten özür dilemiş. 

5 Sar at, benekli ineğe “şişko” demiş. 

Okuma parçasnda geçen cümleleri, oluş srasna göre sralayalm. 

Eşek, benekli ineğin halini hatrn sormuş. 

Sar at, eşeği usulca uyarmş. 

Benekli inek, ormanda yaşyormuş. 

Sar at, eşek ile ineğin konuşmalarn duymuş. 
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Oku Anla – Eğlen Öğren 

 

  

UZUN BOYLU ZÜRAFA (1) 
Afrika’nn uçsuz bucaksz topraklarnda bir zürafa ya-

şarmş. Upuzun boyuyla yüksek ağaçlardaki yapraklarla
karnn doyururmuş. Zürafa, kendinden başka kimseyi be-
ğenmez, “Bu ülkede benden daha uzun kimse yok!” diye 
övünür dururmuş.  

Bir gün bir tavşan: “Hey zürafa kardeş, benimle arkadaş 
olur musun?” diye seslenmiş. Zürafa, tavşan görünce gül-
meye başlamş. 

— Sen kim oluyorsun da boyuna posuna bakmadan be-
nimle arkadaş olmak istiyorsun? Çekil git yolumdan! diye 
tavşan terslemiş. Tavşan: 

— Yanlş düşünüyorsun zürafa kardeş. Hepimizin birbiri-
ne ihtiyac olabilir. Hem kendinle bu kadar övünmen hiç doğ-
ru değil, demiş. Zürafa: 

— Senin neyine ihtiyacm olacak ki! demiş. Sonra gururlu
admlarla tavşann yanndan uzaklaşmş. 

mi-sa-fir


