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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY
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	 AĞAÇ	DİYOR	Kİ
Ben küçücük bir ağacım
Yurdumun bir bahçesinde,
Topraklar tüterken görün,
Dallarım çiçeklesin de.

  Her şeyimle yararlıyım,
  İnsanoğluna dünyada,
  Çiçeğim, yaprağım, gölgem
  İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını    
Hep dalımda söylerler,    
Şen arılar vızır vızır,    
Kokuma koşup gelirler.    

Sakın, sakın dalımızı;
Çocuklar çekip kırmayın.
Çakınızla gövdemizde
Derin yaralar açmayın.

Halim YAĞCIOĞLU

OKUMA	ANLAMA	-	1

Soruları	şiire	göre	cevaplayalım.

1. Ağaç, nasıl bir ağaçmış?

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

2. Ağaç neredeymiş?

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

3. Ağaç, kendisini ne zaman görmemizi istiyor?

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

HARF 1.	BÖLÜM
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4. "........................... yararlıyım.

 İnsanoğluna dünyada."

 dizelerindeki noktalı yeri hangisi 
tamamlar?

A) Her şeyimle
B) Çiçeğimle
C) Yaprağımla

5. Hangi görsel ağacın yararların-
dan birini ifade etmez?

A)

B)

C)

6. Kuşlar nerede şarkı söylüyor?

A) Taşın üstünde
B) Çalının üstünde
C) Ağacın dalında

7. Şiirde, hangisinin ismi geçmiyor?

A)

B)

C)

8. Ağaç, şiirin son bölümünde kim-
lere sesleniyor?

A) Tüm insanlara
B) Büyüklere
C) Çocuklara

9. Hangisi, ağacın dördüncü bölü-
münde çocuklardan istediği de-
ğildir?

A) Dalımızı kırmayın.
B) Gölgemizde oynamayın.
C) Çakınızla gövdemizde derin 

yaralar açmayın.
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5

Damlaların	 içindeki	 harflerden	 anlamlı	 sözcük	 oluşturup	 leğenlerin	 üzerine	
yazalım.

ETKİNLİK	1
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Harfleri	karışık	olarak	verilen	isimler	ile	nesneleri	numara	vererek	eşleştire-
lim.

ETKİNLİK	2

m-e-l-a1 m-a-r-t-u2 b-e-l-z-e-y-e3

a-m-a-s4 p-e-a-k-n-e5 s-e-p-h-a6

k-a-l-a-p-n7 s-a-t-h-m-i8 ö-k-e-p-k9

p-a-y-a-t-p-a10 n-e-k-m-e-ş-e11 f-a-k-a-r-i-n-l12
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Soruları	metne	göre	cevaplandıralım.

1. Yavru Kedi Mırmır, nasıl bir havada dışarıyı seyrediyormuş?

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

2. Güneş ne zaman ortaya çıkmış?

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

3. Gökkuşağı Mırmır'a ne demiş?

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

OKUMA	ANLAMA	-	2

YERE	DÜŞEN	RENKLER
Yavru kedi Mırmır, bulutlu bir gün-

de pencereden dışarıyı seyrediyor-
muş. Bir süre sonra bulutlar iyice 
artmış ve yağmur yağmaya başla-
mış. Bitkilere yeni bir canlılık gelmiş.

Yağmur iyice azaldığı sırada 
Güneş ortaya çıkmış ve ufukta ya-
vaş yavaş bir gökkuşağı belirmeye 
başlamış.  Mırmır içinden:

— Ne güzel bir gökkuşağı! Gök-
kuşağına tırmansam da renkler ara-
sında kaybolsam! Ya da koşa koşa 
gidip gökkuşağının ucundan tutsam ve 
gökyüzüne yükselsem, diye geçirmiş.

Mırmır, böyle hayallere dalmış. O da ne? 
Meğer bu gökkuşağı konuşuyormuş!  Gökkuşa-
ğı:

— Mırmır, benim yanıma gelmek ister misin demiş. 
Mırmır:

— İstemez olur muyum! Benim en büyük hayalim senin yanına gelip renklerin 
arasında kaymaktır, demiş.

Gökkuşağı, su damlalarından bir köprü oluşturmuş. Mırmır, bu köprüden ge-
çerek gökkuşağına ulaşmış. Gökkuşağının renkleri arasında doyasıya eğlenmiş.

Mehmet AZİM
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4. Bitkilere yeni bir canlılık getiren 
nedir?

A) Bulutların olması
B) Yağmurun yağması
C) Mırmır'ın dışarıyı seyretmesi

5. "Güneş ortaya çıkmış ve ufukta 
yavaş yavaş ........................"

 Yukarıdaki noktalı yere hangisi 
gelmelidir?

A) sular buhar olmuş.
B) yapraklar oluşmuş.
C) gökkuşağı belirmeye başla-

mış.

6. Hangi görsel metinle ilgili değil-
dir?
A) B)

C)

7. Hangisi Mırmır'ın hayallerinden 
biri değildir?

A) Gezegenler arasında dolaş-
mak.

B) Gökkuşağının renkleri arasın-
da kaymak.

C) Gökkuşağına tırmanmak.

8. Hangisi hayal unsuru değildir?

A) Bulutların iyice artması ve 
yağmurun yağması.

B) Mırmır'ın gökkuşağı ile ko-
nuşması.

C) Mırmır'ın gökkuşağının ucun-
dan tutup, gökyüzüne yüksel-
mesi.

9. Hangi Mırmır'ın gökkuşağını gö-
rünce yapmak istediklerinden 
biridir?

A) B)

C)www.sb
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Arının	kovanına	ulaşması	için	çiçeklerin	üzerindeki	eksik	harfleri	yazalım.

Toplardaki	harfleri	alfabetik	sıraya	göre	potalar	ile	eşleştirelim.

ETKİNLİK	3

ETKİNLİK	4
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Verilen	harflerin	bir	öncesine	ve	iki	sonrasına	gelen	harfleri	yazalım.

Fanuslardan	dökülen	harflerin	yazılı	olduğu	topları	alfabetik	sıraya	koyalım.

ETKİNLİK	5

ETKİNLİK	6
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Soruları	metne	göre	cevaplandıralım.

1. Hayvanlar niçin korktular?

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

2. Ali, sapanla gelince hangi hayvanlar uçtu?

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

3. Ali, sapanla gelince baykuş ne yaptı?

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

OKUMA	ANLAMA	-	3

	 ALİ'NİN	SAPANI

Ali elinde sapanla geldi.
Uçtu serçeler, sığırcıklar,
Yapraklar arasına gizlendi baykuş.
Ödü koptu zavallı köstebeğin,
Deliğine zor attı kendini.
Tavşanlar, sincaplar, kaplumbağalar
Kaçacak yer aradılar...

 Ali koparıp attı sapanının lastiğini.
 Çıktılar mantar gibi gizlendikleri yerden,
 Hayvanların hepsi.
 Bir tavşan havuç getirdi bahçesinden,
 Koyun, kuzusunu getirdi sevsin diye,
 Sütünü getirdi keçi...
                     Ahmet EFE
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4. Korkudan ödü kopan hayvan 
hangisidir?

A) Baykuş
B) Köstebek
C) Tavşan

5. Hangisi kaçacak yer arayan 
hayvanlardan biri değildir?
A)

B)

C)

6. Ali, sapanının lastiğini koparınca 
hayvanlar ne yaptılar?

A) Ali'ye güldüler.
B) Ali'yi alkışladılar.
C) Gizlendikleri yerden çıktılar.

7. Havucu, Ali'ye hangi hayvan ge-
tirdi.

A) Kablumbağa
C) Tavşan
C) Sincap

8. Koyun, kuzusunu Ali'ye ne diye 
getiriyor?

A) Otlatsın diye
B) Kesip etini yesin diye
C) Sevsin diye

9. Ali'ye sütünü getiren hayvan 
hangisidir?

A)

B)

C)
www.sb
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Tablodaki	ünlü	harfleri	kırmızıya,	ünsüz	harfleri	maviye	boyayalım.

Alfabemizdeki	harfleri	sırası	ile	belirtilen	renklere	uygun	olarak	yazalım.

ETKİNLİK	7

ETKİNLİK	8

ÜNLÜ	VE	ÜNSÜZ	HARFLER

A F E H L P Ş A T İ
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K S Z A D Y E D Ç T
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L Ü M A O U I Z A C
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ETKİNLİK	9

ETKİNLİK	10

Çöp	çocukların	söylediği	sözcüklerde	geçen	ünlü	harfleri	kırmızı,	ünsüz	harf-
leri	mavi	bayrağa	yazalım.

Fanusdaki	sözcüklerin	ünlü	harf	sayısını	sarı,	ünsüz	harf	sayısını	yeşil	olan	
yere	yazalım.

kalem1.

limonata4.

kibar2.

mandalina5.

kulübe3.

marifet6.

sandalye

gökyüzü

domates

Ankara

patlıcan

hanımeli

merdivenpencere
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1  
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 Hangi isimde yukarıdaki harfle-
rin tamamı kullanılmamıştır?
A) Nuray B) Aynur

C) Nuran

2  Seçeneklerin hangisinde verilen 
harflerle belirtilen görselin ismi 
oluşturulamaz?

A) a, v, t, k, u

B) k, a, t, a, p

C) a, k, a, b, k

3  Hangi nesnenin ismi farklı bir 
harfle başlar?

A) B)

C)

4  Alfabemizde "H" harfinden bir 
önceki ve iki sonraki harfler han-
gileridir?

A) Ğ, İ B) Ğ, I C) G, İ

5  Karışık olarak verilen harfler al-
fabetik sıraya konduğunda han-
gisi anlamlı bir sözcük oluştur-
maz?

A) İ - D - L - A 
B) R - Ü - T - Ö
C)  A - R - F - E

6  Köpeğim “Karabaş”ın ismini 
oluşturan sessiz harflerin alfabe-
tik sıraya göre dizilişi aşağıdaki-
lerden hangisidir?   

A) b, k, r, ş
B) k, b, ş, r
C) b, r, ş, k

KONU		DEĞERLENDİRME	-	1
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7  Hangi sözcüğün harf sayısı yan-
lış yazılmıştır?

 

A)

C)

B)
karanfil8 yağmurluk9

televizyon8

8  d o ı ö

ü a f u 
 
 Tablodan ünsüz harfleri çıkardı-

ğımızda hangi şekil ortaya çıkar?

 A)         B)   
 

           C)   

9  Verilen sessiz harflerle oluşturu-
lan sözcüklerin hangisi doğru-
dur?

A) B)

C)

n k

z

l h

n

b t

d

Anadolu tarih

deniz

10  Hangi görseldeki ismin ünlü harf-
leri bardağa doğru dolmuştur?

       

A)

C)

B)

tabiat

ao

turşu

ua

terlik

e i

11  Kolyelerden hangisi sadece ünlü 
harflerden oluşmuştur?

       

A)

C)

B)
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12  1. a ünlü harf
2. ü ünsüz harf
3. m ünlü harf
4. n ünsüz harf

 Tablodaki eşleştirmelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) 1 - 3 B) 2 - 3 C) 3 - 4
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OKUMA ANLAMA - 1

Soruları metne göre cevaplayalım.
1. Kimler uçurtma yapmaya karar vermiş? 

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

2. Çocuklar ne yapmak istiyorlarmış? 

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

3. Uçurtma yapma işine ilk olarak nasıl başlamışlar?

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

HECE 2. BÖLÜM

UÇURTMA
Yusuf, Tekin, Nuri ve Kemal 

kocaman ve gösterişli bir uçurt-
ma yapmak istiyorlardı. Uçurtma 
yapma işine para biriktirmek-
le başladılar. Yeteri kadar para 
toplanınca hemen çarşıya çık-
tılar. Gerekli araç ve gereçle-
ri satın aldılar. Ertesi gün okul 
dönüşü, annelerinden izin alıp, 
Tekinlerin evinde toplandılar. 
Uçurtmayı yapmaya giriştiler. 
Çıtalar ölçülüp biçildi. Birbiri-
ne eklendi. Çevre ipleri gerildi... 
Sıra kâğıt kaplamaya gelince, 
Tekin'in annesi odaya girdi.

— Saatlerdir bu uçurtmay-
la uğraşıyorsunuz. Yarına ödevleriniz vardır. Şimdi bu işi bırakın. Biraz da 
ders çalışın, diye çıkıştı.

Gerçekten öğretmen, ertesi gün için epey ödev vermişti. Çocuklar istemeye 
istemeye derlenip toplandılar. Ertesi gün yeniden buluşmak üzere dağıldılar.

Arkadaşları gidince Tekin, uçurtmanın iskeletini eline aldı. Çıtaların uçları 
arasındaki uzaklıkları bir kez daha ölçmek istiyordu. Annesi onun bu davranışını 
beğenmedi:

— Uçurtmayı hemen yerine as. Evirip çevirirken kırılırsa, arkadaşların çok 
üzülürler, dedi.

Gülten DAYIOĞLU (Uçurtma-Alıntı)

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



2. BÖLÜM / HECE

18

4. Çocuklar, yeteri kadar para top-
lanınca ilk iş ne yapmışlar?

A) Uçurtma almışlar.
B) Araç ve gereç almışlar.
C) Çarşıya çıkmışlar.

5. Çocuklar, uçurtmayı nerede yap-
 maya başlamışlar?

A) Tekinlerin evinde
B) Yusufların evinde
C) Kemallerin evinde

6. Çocuklar, Tekinlerin evine git-
mek için kimden izin almışlar?

A) Babalarından
B) Öğretmenlerinden
C) Annelerinden

7. I. Uçurtmanın çevre ipleri geril-
di.

 II. Uçurtma kaplanmak üzerey-
ken Tekin'in annesi odaya 
girdi.

 III. Çıtalar ölçülüp biçildi.
 IV. Çıtalar birbirine eklendi.

 Yukarıdaki olayların oluş sırası-
na dizilmiş hâli hangisidir?

A) III - I - IV - II B) IIII - IV - I - II
C) IV - III - II - I

8. Görsellerden hangisi metinle ilgi-
li değildir?
A) B)

C)

9. Çocukları ders çalışmaları için 
kim uyardı?

A) Tekin'in annesi
B) Öğretmenleri
C) Tekin'in babası

10. Tekin'i, annesi niçin uyarmış?

A) Ders çalışması için
B) Arkadaşları olmadan uçurt-

mayı ellememesi için
C) Uçurtmayı tamamlaması için

11. Annesi, Tekin'in hangi davranışı-
nı beğenmemiş?

A) Arkadaşlarını eve getirmesini
B) Arkadaşları ile uçurtma yap-

masını
C) Arkadaşları gittikten sonra 

uçurtmayı ellemesini
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Yapraklardaki hecelerden oluşan sözcükleri tırtılların üzerine yazalım.
ETKİNLİK 1

HECE
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Örnekteki gibi görsellerin çağrıştırdığı sözcüğe ait heceleri bulalım ve söz-
cüğü yazalım.

ETKİNLİK 2

a - in - ça - san

ma - an - yak - top

to - bi - yak - yük

a - sek - par - te

ayak

sa - pa - ka - ta

di - ra - tan - şah

do - seb - kar - ye

ma - tes - har - ze

o - ra - yük

sı - kan - da - ço

ba - a - va - ka

ka - rı - pe - iğ
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