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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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DİL VE SES BİLGİSİ 1. BÖLÜM

Bir çöplüğü eşelerken

Horoz inci bulmuş yerden.

Horoz inciden anlar mı?

Demiş şunu alan var mı?

Arpacıya götürerek

Bana versen bir yiyecek.

Diye satmış onu ahmak;

Horoz aklı ne olacak.

Babasından kalmış olan

Kitapların arasından

Güzelini alıp cahil

Bu bana hiç lazım değil

Birkaç kuruş alsam diye

Onu satmış kitapçıya,

Elbet cahil bilmeyerek

Horoz gibi düşünecek;

Cahil, horoz kadar boştur.

Kitap inci gibi hoştur.

İbrahim Alaaddin GÖVSA

OKUMA - ANLAMA - 1

HOROZLA İNCİ - CAHİL İLE KİTAP

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayı-
nız.

1  Horoz çöplükte ne buluyor?

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

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

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

2  Horoz bulduğu şeyi ne yapıyor?

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

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

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

3  Kimlere “cahil” denir?

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

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

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

4  Cahil kişi niçin kitabı satmak istiyor?

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

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

 ..............................................................
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5  “Ahmak” sözcüğünün anlamını araştırıp 
yazınız.

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

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

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

6  Aşağıdakilerden hangisi şiirin konusunu 
belirtiyor?

A) Cahilin kitap satması

B) Horozun incinin değeri anlamaması

C) Cehaletin zararları

D) İnsanların cahil kalması

7  Şiirin ana duygusu hangisidir?

A) Kitabın önemi

B) Eğitimin ve bilginin önemi

C) İncinin değeri

D) Cahil kalmanın sonuçları

8  Şiirde hangi kavramlar eş değerdedir? 
İşaretleyiniz.

 

Cahille horoz İnci ile horoz

Kitap ile horoz İnci ile kitap

9  Metinde geçen “lazım” sözcüğünün eş 
anlamlısı hangisidir?

A) gereksiz B) lüzumsuz

C) gerekli D) keyifli

10  Şiire göre aşağıdaki anlatımlardan han-
gisi söylenemez?

A) Cahil için para, kitaptan daha önem-
lidir.

B) Horoz için darı, inciden daha önem-
lidir.

C) İnci ile kitap değersiz varlıklardır.

D) İnci ile kitap değerli varlıklardır.

11  Hangisi okumakla ilgili bir atasözü de-
ğildir?

A) Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağa-
ca benzer.

B) Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir.

C) Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.

D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
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ETKİNLİK 3
Aşağıda karışık olarak verilen harfler-
den sözcükler oluşturalım.

ETKİNLİK 2
Alfabemizdeki harfleri sırasıyla  kutula-
ra yazalım, şifreyi çözelim.

Bulduğunuz büyük harfle-
rin küçük hâllerini de yan-
daki salkıma yazalım.

   25         26         27          28         29

    1           2          3           4           5          6           7          8

    9          10         11        12         13        14         15         16

   17         18         19          20         21        22         23         24

18. 14. 25. 15. 25. 17. 25.

22. 6. 27. 16. 6. 29.

8. 6. 15. 6. 3. 6. 9. 12. 17. 12. 5. 6.

22. 6. 27. 16. 6. 28. 6. 17.

ETKİNLİK 1
Yandaki üzüm salkı-
mında eksik olan bü-
yük harfleri alttaki 
boş yere yazalım.

FE G
K L M O Ö

P R
T U Ü

YV
Z

S Ş

H İ J
BA C D

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

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki sözcüklerde eksik bırakı-
lan harfleri tamamlayalım. Kullandığınız 
harflerle başlayan görselleri boyayalım.

A L E

A A C A N

E V İ M L İ

Ç O U K

..........

b

1) 2)

3) 4)

be

e

k

a

az

r

r

r

ou

k

k

t

li

t

a

..........

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

HARF BİLGİSİ
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1. BÖLÜM / DİL VE SES BİLGİSİ

ETKİNLİK 5 ETKİNLİK 7
Aşağıdaki kutularda karışık sırayla du-
ran harfleri sıralayarak doğru sözcükle-
ri oluşturup alfabetik sıraya dizelim.

A) Aşağıdaki görsellerin adlarını her 
grubu kendi arasında sözlük sırasına 
koyalım.

Oluşan
sözcük

Alfabetik
sıra

1. o b a y .......................

3. u r b o .......................

5. r u s b .......................

2. i a b n .......................

4. b i a y .......................

6. u b r ç .......................

B) Aşağıdaki sözcüklerdeki harfleri söz-
lük sırasına koyalım.

Elbise .................................................

Dolap .................................................

.................................................Paket

.................................................Sazlık

C) Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya 
göre sıralayalım.

1. ..................... 2. ..................... 3. .....................

4. ..................... 5. .....................

Kitap

Öğrenci

Uyku

Kural

Sevgi

ETKİNLİK 6
Arkadaşlar, aşağıda Tosbik ve çocukla-
rını görüyorsunuz fakat diziliş sıraları-
nı kaybetmişler. Sırtlarındaki sözcükle-
ri sözlük sırasına göre sıralarsanız hem 
doğru sıralanırlar hem de size bir şifre 
söylerler.

bize

sağlıktırgüzel

enhediye

............................
3

............................
5

............................
2

............................
4

............................
1

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

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

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

SBM

Dilbilgisi-4
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                SAYGI
Mutluluk, neşe, huzur
Bunlar saygıyla başlar.
Saygının olduğu yerde,
Akmaz gözlerden yaşlar.

Saygı görmek istiyorsan,
Önce saygı duymalısın.
Adalet ve geleneklere,
Kurallara uymalısın.

İnsana da hayvana da
Suya taşa toprağa da
Canlı cansız mahluka da
Sen hep saygı duymalısın.

Sayar isen sevilirsin,
Her yerde de övülürsün,
Yok ise eğer saygın,
Sen her yerden kovulursun.

Aşağıdaki 2 soruyu şiire göre cevaplayı-
nız.

1  Saygı görmek isteyen insan önce ne 
yapmalıdır?

A) Kurallara uymalı

B) Saygı duymalı

C) Geleneklere uymalı

D) Herkesçe övülmeli

2  Saygı duyan bir insan nasıl karşılık gö-
rür?

A) Her yerden kovulur.

B) Yalnız kalır.

C) Kimse konuşmak istemez.

D) Herkes tarafından sevilir ve övülür.

3  

tavan tatlı

taşlık tasma

 Masadaki sözcüklerin noktasını abece 
sırasına göre birleştiren Elif hangi şekli 
elde eder?

 

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

A)

C)

B)

D)

4  “Kaşgarlı Mahmut” hakkında bilgi topla-
mak isteyen Hasan kaç numaralı ansik-
lopediden yararlanmalıdır?

 

Ansiklopedi

A - L

A)
Ansiklopedi

M - Ö

B)

Ansiklopedi

P - T

C)
Ansiklopedi

U - Z

D)

5  zehir zeka zincir?

 Selma, sözcükleri abece sırasına göre 
dizmiştir. 

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelebilir?

A) zindan B) zebra 

C) zeki D) ziyafet

KONU  DEĞERLENDİRME - 1
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6  

3. 1. 17. 11. 16.

 Yukarıda alfabedeki sıraları verilmiş olan 
harflerin oluşturduğu sözcük aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Camım B) Canım 

C) Canın D) Camim

7  
TUÜ
VYZ

JKL
MOÖ

EFG
HIİ

ABC
ÇD

PR
SŞ

 Yukarıdaki tren vagonlarında alfabetik 
sıra ile harfler verilmiştir.

 Hangi renk tren vagonlarında eksik harf 
vardır?

A) Sarı - Mor 

B) Mavi - Turuncu 

C) Mavi - Pembe 

D) Pembe - Turuncu

8  “Ceket” ve “civciv” 
sözcükleri arasında bir 
sözcük söyler misiniz?

 Öğretmenin isteğini kim gerçekleştire-
memiştir?

 

Cenk cesur

cefa ciğer

A)

C)

B)

D)

9  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde di-
ğerlerinden daha fazla harf vardır?

A) Bu yaz hava çok sıcak.

B) Çocuklar kitap okuyor.

C) Beni en çok öğretmenim sever.

D) Uyku olmadan büyünmez.

10  
Barış

Baskı

Cesur

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

 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi uçurt-
malardaki sözcüklerle beraber sözlük 
sırasına dizildiğinde 3. sırada olamaz? 

A) Ceylan B) Cahil 

C) Ceket D) Can

11  Aşağıdaki görsellerin isimleri alfabetik 
olarak sıralandığında baştan 3. görsel 
hangisi olur?

 

A)

C)

B)

D)

12 Sözcükler sözlükte
sıralanırken önce ilk

harfine bakılır. Aynı ise
sırasıyla diğer harflerine

bakılır.

 Buna göre “Kale” sözcüğünden önce ve 
sonra sırasıyla hangi sözcükler gelebi-
lir?

A) Kasa, Kare B) Kara, Kaya 

C) Kaba, Kasa D) Kase, Kare
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OKUMA - ANLAMA - 2

Sean, okuma güçlüğü çeken on yaşında bir çocuktu. Okumada zorlandığı için okula da git-

mek istemiyordu. Annesi bu duruma çözüm olarak Sean’ı çok sevdiği kedilere kitap okuması için 

onu hayvan barınağına gidip gelmeye ikna eder ve Sean orada kedilere kitap okumaya başlar.

Sean’ın annesi “Eğer oğlum kedilere kitap okumaktan hoşlandıysa, diğer çocuklar da bundan 

hoşlanabilir.” diye düşünür ve “Kitap dostları” programını hayata geçirir.

O günden bu yana Sean okumada çok büyük bir ilerleme göstermiştir. Hatta evlerinde bulu-

nan köpeğe de kitap okumaya devam etmektedir. Bundan da çok keyif almaktadır.

Günler ilerledikçe bu programa birçok çocuk katılır. Çocukların kitap okudukları sırada çı-

kardıkları ritmik sesler kedileri rahatlattığı için kediler çocukları sessizce ve keyifle dinliyorlar. 

Böylece hem kimsesiz kediler yeni arkadaşlar ediniyor hem de çocuklar harika dinleyiciler kaza-

nıyorlar.

Günden güne Sean’ın sosyal ilişkilerinde ve konuşmalarında iyileşme görülür. Okula karşı 

tutumunda olumlu gelişmeler başlar.

Hayvanlar insanları yargılamadığı için bir arada oldukları kişilere destek olur ve onların his-

setmelerini sağlarlar. 2013 yılında ABD’de başlayan “Kitap dostları” programı sayesinde birçok 

çocuk okumadan zevk almaya başlamışlar ve büyük ilerleme kaydetmişlerdir. Eğer sizler de 

hayvanları seviyorsanız onlara kitap okuma fikrini de seveceksiniz.

Araştırmacı Çocuk Dergisi

KİTAP DOSTLARI
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OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI?

1. Sean’ın yaşadığı sorun nedir?
 ................................................................................................................................................

2. Annesi, Sean’ın okuma güçlüğüne bulduğu çözüm nedir?
 ................................................................................................................................................

3. Sean’ın annesi hangi programı hayata geçirdi?
 ................................................................................................................................................

4. Kedilere kitap okumaya başlayan Sean’da ne gibi değişiklikler olmuştur?
 ................................................................................................................................................

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi metinden çıkarılamaz?

A) Hayvanlar insanları yargılamaz.

B) Hayvanlar, insanlara destek olur, onların olumlu hissetmelerini sağlar.

C) Hayvanların hepsi gerçek dostlarımızdır.

D) Yenilemeyecek güçlük yoktur. Yeter ki azimli olalım.

6. Hangi görsel metinle ilgili değildir?

                       

7. Metne geçen olayları numaralayarak sıralayınız.

 

Sean’ın sosyal ilişkileri gelişiyor.

Sean, okuma güçlüğü çekiyor.

Bu yüzden okula gitmek istemiyor.

Annesi, Sean’ı hayvan barınağına götürür.

Kitap dostları programı başlatılıyor.

Kedilere kitap okuyor.

Bu programa başka çocuklarda katılıyor.
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ETKİNLİK 8 ETKİNLİK 10
Aşağıda boş bırakılan yerleri dolduralım. 

ETKİNLİK 9
Aşağıda ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) 
harfleri eksik olan sözcükleri tamamla-
yalım.

Aşağıdaki sözcüklerde bulunan ünlü ve 
ünsüz harfleri yazalım.

ETKİNLİK 11
Aşağıdaki sözcük gruplarından ünsüz 
harfi diğerlerinden daha çok olan söz-
cükleri belirleyerek boşluklara yazalım.

...r...b... ...k...l ...nl...k ...z...k

...z...m ...l...m ...sl...k ...ld...v...n

Ünlüler

...al ...emi ...endil ...al

...evi... ...elikopter ...aylon ...ül

...ilek ...et ...erde ...ida

...omates ...amyon ...aptiye ...olluk

...ındık ...okomotif ...epet ...arf

Ünsüzler

ğ ile başlayan sözcük yoktur.

tiyatro

Ünlü Ünsüz

sözcük

Ünlü Ünsüz

koltuk

Ünlü Ünsüz

balıkçı

Ünlü Ünsüz

Uykucu

Gösteri Kurtlar

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

Saygılı

Sevgili Mertlik

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

Maç

Kamer Yurttaş

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

Türkçe

Atkı Korkunç

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

Alfabemizde

....

harf vardır.
Bu harflerin

.........

.... ....

.........bazıları                 ,  bazıları                  dür.

tanedir.

..., ..., ..., ...,

..., ..., ..., ...

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,

..., ..., ..., ..., ...

tanedir.

HARFLERİN ÇEŞİTLERİ
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ETKİNLİK 12
Aşağıdaki karelere sözcüğün tanımından 
yola çıkarak uygun ünlü harfleri yazalım.

a)

b)

c)

Belli seslerden oluşan, bir müzik yapıtını 
söylemek üzere bir araya gelmiş insan top-
luluğu.

K R

Başkalarına karşı saygı gösteren, saygısı 
olan.

S Y G L

Kendine ters gelse de her şeyi anlayışla 
karşılayarak olabildiğince hoş görme du-
rumu.

H Ş G R

ETKİNLİK 14
Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını boş 
yerlere yazalım.

a) İçinde diğerlerinden çok 
ünsüz harf olan sözcük .............................

b) İçinde diğerlerinden daha 
az ünlü harf olan sözcükler .............................

c) Ünlü harfleri aynı olan söz-
cük .............................

ç) Ünlü ve ünsüz sayısı eşit 
olan sözcükler .............................

Pamuk gibidir,
Güneş’in yanındadır.

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

Yediğimizde bizi pişman 
eden tatlı hangisidir?

★▲

■●

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

Yer altında
ak sakallı dede

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

Alçacık şişman
sahibine düşman

ETKİNLİK 13
Verilen harflere ünlü harfler ekleyerek 
sözcükler oluşturalım.

k, ş, k

y, t, k

m, k, l

k, r, ş

ETKİNLİK 15
Aşağıdaki şemanın doğru çıkışı hangi 
meyvedir? Boyayalım.

Konforlu

Bu sözcükte üç ünlü 
harf, 5 tane de ünsüz 

harf vardır.

Ünlü harfler
o, o, u ve I’ dir.

Ünsüz harfler
k, n, f, r ve I’ dir. 

D

D DY Y

Y

Yazdığımız cevaplara göre tabloyu dol-
duralım.
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1  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Alfabemizde 29 harf vardır.

B) Harflerin 21’i ünsüzdür.

C) “a, e, ı, o, u” ünlü harflerimizdir.

D) Ünlü harflerin birazı noktalı, birazı 
noktasızdır.

2  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ünlü 
ve ünsüz harf bilgisi yanlıştır?

 

B U L A N C A K

5 ünsüz 3 ünlü

A)

U M U T L U

3 ünsüz 1 ünlü

B)

T E L E V İ Z Y O N

6 ünsüz 4 ünlü

C)

K I V A N Ç

4 ünsüz 2 ünlü

D)

3  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü 
harf sayısı diğerlerinden daha fazladır?

A) Planlı çalışırsan başarılı olursun.

B) Sevgi emek ister.

C) Hayat, üzülmek için fazla kısadır.

D) Öğretmenlik, hiç bitmeyen bir öğren-
ciliktir.

4  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bütün 
ünlü harfler kullanılmıştır?

A) Rüzgârda savruldu saçları.

B) Çocuk, beni görünce gülümsedi.

C) Bu kış beni, odun ve kömür almaya 
zorladı.

D) Mevsimler değiştikçe değişti.

5  Aşağıdaki görsellerden hangisinin is-
minde ünlü ve ünsüz harflerin sayısı 
eşittir?

 

A)

C)

B)

D)

6  “Harf, ünlü, ünsüz, alfabe” sözcüklerinin 
eş anlamlıları hangi seçenekte doğru sı-
ralanmıştır?

A) ses - sesli - sessiz - abece

B) ses - sessiz - sesli - abece

C) sesli - ses - abece - sessiz

D) sessiz - sesli - ses - abece

7  “Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan 
mısınız?” cümlesi kaç harften oluşur?

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

KONU  DEĞERLENDİRME - 2
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8  Aşağıdaki görsellerden hangisinin adın-
da harf sayısı daha azdır?

 

A)

C)

B)

D)

9  1 CÇDE

3 LMNÖ

2 HI İK

4 PRSŞ

 Yukarıdaki harf gruplarından hangisinin 
alfabetik sıralaması yanlıştır?

A) 1 B) 2, 3  

C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

10  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alfabemizde 29 harf vardır.

B) Ünlü harflerin dördü kalın, dördü ise 
incedir.

C) Seslerin yazıdaki işaretlerine ses 
denir.

D) Dilin harflerle ifade ediliş biçimine 
yazı denir.

11  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalın 
ünlülerin tamamına yer verilmiştir?

A) Sağlıklı B) Ağlıyordu 

C) Kumandan D) Acemi

12 Dilimizdeki 29 harfin kaçı ince ünlüdür?

A) 21 B) 8 C) 4 D) 11

13 
Kalın ünlüler İnce ünlüler

yoğurt
★

karpuz

çilek
ömür

▲

 Yukarıdaki tabloya göre “★” ve “▲” yeri-
ne hangi sözcüklerin yazılması gerekir?

 

★ ▲

A) gondol kare

B) kiraz müzik

C) lokum müjde

D) kardeş şekil

14 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ince 
ünlülerin tamamı verilmiştir?

A) Boğazlıyan B) Gümülcine 

C) Eminönü D) Tirebolu
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Bir varmış bir yokmuş. Gökte yıldız yerde karınca çokmuş. Ayça adında bir çocuk varmış. 

Ayça sevimli, zeki, cin gibi bir çocukmuş. Ama okumayı ve kitapları hiç sevmezmiş. Herkes bu 

duruma çok üzülürmüş. Ne yapsalar, ne söyleseler Ayça gülüp geçermiş. Gece geç saatlere 

kadar televizyon seyrettiği bir günün sonunda sınıfta uyuyakalmış.

Bir süre sonra öğretmeni onu uyandırmış. Ayça özür dileyip, “Öğretmenim rüyamda neler 

gördüm neler, bütün masal kahramanları benimleydi.” demiş ve başlamış anlatmaya:

Tuhaf bir at arabası gördüm. İçi rengârenk, çeşit çeşit kitaplarla doluydu. Meğerse gezici 

kütüphaneymiş. Bütün çocuklar kitapları sevinçle paylaştılar. Okudukça değiştirmeye karar ver-

diler. Polyanna bana “İnan okumak çok heyecanlı ve çok güzel, dilerim her zaman elinin altında 

okuyacağın bir kitabın olsun.” dedi. Heidi, “Ne kadar çok okursan, o kadar çok insanın yaşamını 

tanırsın. Kendi yaşamın için dersler çıkarırsın. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmasını öğre-

nirsin. Ne kadar çok okursan o kadar yer hakkında bilgi edinirsin. Gidemediğin yerler gözünde 

canlanır.” diye söyledi. Ya Robinson “Tek başıma adada kaldım. Ama kitaplarımla birlikte zorluk-

lara sıkıntılara direndim. Kitaplar bana güç verdi. İyi ki okuma biliyormuşum. Okudukça her şeyi 

daha iyi anlamaya başladım. Kitaplarım bana düşünme arkadaşı oldular. Daha iyi düşünmeye 

ve daha iyi kararlar vermeye başladım. Kitaplar herkese güç verir, bunu unutma.” dedi.

Sonra Çizmeli Kedi’yi gördüm. O da “Okumak mutluluktur; kitaplar dostlarımızdır. Ben sara-

yın kütüphanesinden hiç çıkmıyorum. Siz de bol bol okuyun. O zaman benim gibi her şeyi anlar, 

herkesin düşünemediğini düşünür, herkesin hayal edemeyeceği şeyleri hayal edersiniz. Bu da 

siz daha güçlü ve daha özel yapar.” dedi. Ardından Pamuk Prenses “Biliyorum yolunu kaybet-

tin. Okumazsan karanlıkta yol arayan biri olursun. Okursan bilgi edinir, aydınlığa çıkarsın.” diye 

konuştu benimle.

Kırmızı Başlıklı Kız da bana bir kitap hediye etti. Bundan daha kalıcı ve daha değerli hediye 

olabilir mi? Hikâyeler, öyküler, masallar, macera kitapları, bilim kitapları… Hediye edilecek o 

kadar kitap var ki. Keşke herkes birbirine sıkça kitap hediye etse deyip kayboldu birden.

Öğretmeni “Her öykü bir şeyler anlatır ama en güzel öyküler de okudukça yazılır.” dedi. 

Ayça’nın saçını okşayıp ona okuması için bir kitap verdi. Ayça gördüğü rüyadan çok etkilendi. 

“Söz veriyorum öğretmenim çok okuyacağım ve çalışacağım. Artık kimseyi üzmeyeceğim.” dedi.

“Okumak gelişmektir” çocuklar, bunu hiç unutmayalım olur mu?

AYÇA’NIN RÜYASI

OKUMA - ANLAMA - 3
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OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI?

1. Metne göre cevapları verilmiş olan soru cümleleri yazınız.

 1. .........................................................................................................................................?

  Öykünün ana kahramanı Ayça’dır.

 2. .........................................................................................................................................?

  Ayça, sevimli, zeki, cin gibi bir çocukmuş.

 3. .........................................................................................................................................?

  Ayça geç saatlere kadar televizyon seyrettiği için uyuyakalmış.

2. Aşağıdakilerden hangisi metinle ilgili değildir?

A) Okudukça gezemediğimiz yerler hakkında bilgi ediniriz.

B) Kitaplar bizlere dertlerimizi unutturabilir.

C) Okumak mutluluktur, gelişmektir.

D) Kitaplar kütüphanelerde saklanmak içindir.

EŞLEŞTİRİNİZ
Aşağıdaki sözleri hangi kahraman söylemiş, eşleştirelim.

Okursan bilgi edinir, aydınlığa çıkarsın.

Ben sarayın kütüphanesinden hiç çık-
mıyorum.

En değerli hediye kitaptır.

Her zaman elinin altında okuyacağın ki-
tabın olsun.

Okursan, doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden
ayırırsın.

Daha iyi düşünür, daha iyi karar verirsin.

Çizmeli Kedi

Polyana

Heidi

Pamuk Prenses

Kırmızı Başlıklı Kız

Robinsonwww.sb
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ETKİNLİK 16 ETKİNLİK 18
Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerle 
dolduralım.

1) Ünlü sözcüğünün eş anlamlısı ...................... 
sözcüğüdür.

2) Dilimizde ...................... tane ünlü harf var-
dır.

3) Ünlü harflerimizin dördü ......................, dör-
dü ...................... dır.

4) İnce ünlülerimiz ....................... 

 Kalın ünlülerimiz .......................

kalın

ince

a - ı - o - u

e - i - ü - ö

sesli

sekiz

ETKİNLİK 17

Aşağıdaki bilgileri yukarıdaki paragrafa 
göre tamamlayalım.

Bugün güzel vakit geçirdik. Oyun oynadık. 
Bilmece, masal, tekerleme öğrendik. Çok 
mutlu olduk. Zamanın nasıl geçtiğini anla-
madık.

İçinde hem ince hem de kalın ünlü bulunan 
sözcükler:

❀ ..................................      ❀ ..................................

İçinde sadece ince ünlü bulunan sözcükler:

❀ ..................................      ❀ ..................................

❀ ..................................      ❀ ..................................

❀ ..................................      ❀ ..................................

Yukarıdaki kurala uymayan sözcükleri 
işaretleyelim.

Türkçemizde bir sözcük kalın ünlü ile baş-
larsa kalın ünlü ile, ince ünlü ile başlarsa 
ince ünlü ile devam eder.

ÜNLÜLERİN ÖZELLİKLERİ

strateji

cumartesi

kurallar

general

televizyon

yayıncılık

kalemlik

hürriyet

üniversite

fidanlık

bilgisayar

kanguru

dinozor

batarya

elektrik

ayakkabı

kitaplık

pencere

elbise

güzellik

cüzdan

kıvırcık

araba

traktör

bilezik
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1  

Menekşe

Silgi

Gelin

İğde

Sevgi

Sinek

Çınar

Bebek

Oyu
n

Tahta

İnci

Biber

ElmaEfe

İzmir

Bursa

Aydın

Bolu

 Efe, içinde sadece ince ünlüler bulunan 
sözcüklerin olduğu yolu takip ederse 
hangi şehre ulaşır?

A) İzmir B) Bursa 

C) Aydın D) Bolu

2  Verilen sözcükler ile ünlülerin özellikle-
rine göre bir grup oluşturulursa hangi 
sözcük grup dışında kalır?

A) Bursa B) Rize

C) Trabzon D) Manisa

3  Türkçede bir sözcük ince ünlüyle başlı-
yorsa ince ünlüyle, kalın ünlüyle başlı-
yorsa kalın ünlüyle devam eder. 

 

Erik

Etek

Arı

Fare

Nane

Ayna

 Yukarıdaki açıklamaya göre hangileri 
bu kuralın dışında kalır?

A) Erik - Ayna B) Nane - Etek 

C) Nane - Fare D) Ayna - Arı

4  Aşağıdaki görsellerin isimlerinin hangi-
sinde diğerlerinden daha fazla ince ünlü 
vardır?

 

A)

C)

B)

D)

5  Verilen sözcükler ile ünlülerin özellikle-
rine göre bir grup oluşturulunca hangi 
seçenektekiler grup dışında kalır?

A) klasör, beşiktaş, amiral

B) kâğıt, dondurma, manto

C) dertli, güzel, görgü

D) silgi, masa, balon

6  Adları kalın ünlü ile başlayıp 
ince ünlü ile devam eden 
öğrenciler yanıma gelsin.

 

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğret-
menin yanına gitmez?

 

Ayşe Soner

Osman Aylin

A)

C)

B)

D)

KONU  DEĞERLENDİRME - 3
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ETKİNLİK 19

ETKİNLİK 20

Yukarıdaki şemaya göre Türkçe olmayan 
sözcüklere “✓” işareti koyalım.

Türkçe olmayan sözcüklerden diğerle-
rinden farklı olanı boyayalım.

Türkçe
Sözcüklerde

İki ünsüz harf 
başta bulunmaz.

İki ünlü harf
yan yana

kullanılamaz.

İki ünsüz harf 
yan yana

kullanılamaz.

“j” sesi
bulunmaz.

Kral Bagaj Baba

Bakkal Töre Ait

Çocuk Tarla Viraj

Hürriyet Aile Kapı

Arkadaş Dünya Program

Jet Minder Maalesef

lezzet
prens

sa
at

st
op

elli
muayene

jilet
video

sp
or

şi
ir

strateji
teşekkür

ETKİNLİK 21

Üzerinde Türkçe sözcük yazmayan ba-
lonların üzerine “X” işareti koyalım.

Yağ

Tren

Alt

Gram

Plan

Türk

Kâğıt

Mert
Kalk

Dolap

Kuvvet

Millet

ETKİNLİK 22

Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerle 
tamamlayalım.

1) Ses yolundan bir engele takılarak çıkan 

ve tek başlarına söylenemeyen seslere 

............................... denir.

2) Türkçe sözcükler ......................................... 

başlamaz. (spor)

3) Dilimizde .......................... ünsüz harf vardır.

4) Türkçe sözcüklerin köklerinde aynı .......... 

....................... yan yana bulunmaz. (kuvvet)

5) Türkçe sözcüklerin başında ...................... 

harfi bulunmaz.

6) Türkçe sözcüklerin sonunda ...................... 

bulunabilir. (üst)

ünsüzler 21 b, c, d, g

sert yumuşak iki ünsüz

ğ iki ünsüz iki ünsüzle

ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ
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ETKİNLİK 23
A) Aşağıdaki etkinlikte hangi ünlülerin 

düştüğünü altlarına yazalım.

karın

kent

gözet

sabır

geniz

ömür

sessiz

sahil

C) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri “-i” 
eki aldığında ünlü düşmesi olur?

akıl aklı-ı+

Eyvah!
Ünlü bir harf ekleniyor.
Ben düşeceğim şimdi.

ağız

şehir

göğüs

burun

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

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

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

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

B) Örneğe göre etkinliği yapalım.

Ü
H

Z N

A Ğ
Z

I

Ü

U
B

R N
U

İ
F

K R
İ

“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle  
biten bir sözcüğe ünlü ile  

başlayan bir ek geldiğinde  
bu ünsüzler “b, c, d, g (ğ)  

ünsüzlerine dönüşür.

ETKİNLİK 24
Sözcüklerin son harfini ve dönüştüğü 
harfi örnekteki gibi yazalım.

icat

ağaç

dolap

p

kitap + (-i)

icadı

ağaca

dolabın

b

kitabı

1)

★

2)

3)

Aşağıdaki sözcüklere verilen ekleri ekle-
yerek yazalım.

Topaç

-ı

Çiçek

-e

Çorap

-a

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

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

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

a)

b)

c)

ETKİNLİK 25
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