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Sürekli not tutma
telaşında değildir.
Derste daha aktiftir.

Kitap ve defteri
bir aradadır. Fazladan
kitap taşımaz.

ÖĞR
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Hızlı ve kolay öğrenir.
Öğrendikleri kalıcı olur.

E
M
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N

Akıllı tahta uygulaması
ile dersi daha zevkli
işler.

Tahtaya yazma, not tutturma işlemleri
daha az olacağından sınıfta daha çok
etkinlik yapar, soru çözer.

Konuları zamanında
yetiştirir.
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1. ÜNİTE
OKUMA KÜLTÜRÜ

➤ Okuma Metni: Stardi'nin Kitaplığı
➤ Dinleme Metni: Kitaplarım
➤ Ses Bilgisi

Okuma – Anlama

...... /...... /20....

HAYDİ SÖZLÜK
KARIŞTIRALIM!

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak bu sözcükleri birer cümle içinde kullanınız.

H Yaldız
Cümlem
H Cilt

Cümlem
H Eşik
Cümlem
H Karakter
Cümlem

:
:
:

:
:
:
:
:

Metinde anlamını
bilmediğim sözcükler
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Anlamları

...... /...... /20....

Okuma – Anlama

METNİ ANLAMA SORULARI

1. Metindeki çocuk, Stardi’nin neyini kıskanmaktadır?

2. Stardi, kitaplarını neye göre dizmektedir?

3. Metindeki çocuk, Stardi'nin yanında bulunmaktan neden hoşlanmaktadır?

4. Stardi en çok ne ile ilgilenmektedir?

5. Sizin de kitaplığınız var mı? Varsa nasıl düzenliyorsunuz?

6. Metnin türü nedir? Özelliklerini araştırınız.

Ayrıntılı bilgi için 8. Tema'da sayfa 337'ye bakınız.

A yd ı n Yayı n l ar ı
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Ses Bilgisi

...... /...... /20....

SES BİLGİSİ
Ses: Ağzımızdan bir çırpıda çıkan, kulağın duyabildiği titreşimdir.
Harf: Dildeki bir sesi belirten ve alfabeyi oluşturan işaretlerdir.
Ünlü harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Ünsüz harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Türkçede 29 harf vardır.
Bunların 21‛i ünsüz, 8‛i ünlüdür.

1. ÜNLÜLERİN SES ÖZELLİKLERİ
Düz

Yuvarlak

Geniş

Dar

Geniş

Dar

Kalın

a

ı

o

u

İnce

e

i

ö

ü

➤ a: kalın, geniş, düz
➤ e: ince, geniş, düz
➤ ı:
➤ i:
➤ o:
➤ ö:
➤ u:
➤ ü:

HAYDİ YAZ!
Senin isminde kaç ünlü harf var? Bunların ses özelliklerini yazalım.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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Ses Bilgisi

2. ÜNSÜZLERİN SES ÖZELLİKLERİ
Sert

Yumuşak

Sürekli

f, s, ş, h

ğ, j, l, m, n, r, v, y,z

Süreksiz

p, ç, t, k

b, c, d, g

➤ f: sürekli, sert
➤ p:
➤ b:
➤ l:
➤ m:

SES OLAYLARI

BUNU OKU

1. ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
Sert ünsüzle biten sözcüklere "c, d, g" yumuşak ünsüzleriyle
başlayan bir ek getirildiğinde bu yumuşak ünsüzler sertleşir.
c

d

g

ç

t

k

Sert ünsüzleri "FıSTıKÇıŞaHaP"
şeklinde kodlayabilirsiniz.

Örnekler:
➤ kitap – dan

kitaptan
sevinçten

➤ çalış – gan

çalışkan

					
➤ simit – ci

simitçi

➤ 1993 – den :
➤ dolap – da :
➤ sınıf – dan :
➤ ağaç – da

:

➤ çiçek – ci

:

A yd ı n Yayı n l ar ı
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Ses Bilgisi

...... /...... /20....

2. ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
Sonu "p, ç, t, k" sert ünsüzlerinden biri ile biten bir sözcük, ünlü

BUNU OKU

"p, ç, t, k" yi "PeÇeTe Kâğıdı"
şeklinde kodlayabiliriz.

ile başlayan bir ek aldığında "p, ç, t, k" sert ünsüzleri yumuşayarak
"b, c, d, g, ğ" ye dönüşür.
p

ç

t

k

b

c

d

g, ğ

Örnekler:
➤ ağaç – a

ağaca

➤ kitap – ı

kitabı

➤ kâğıt – ı

kâğıdı

➤ çiçek – e

:

➤ renk – i

:

➤ şurup – u

:

➤ bardak – ı :
➤ sokak – ı

:

➤ fıstık – ı

:

●

Özel adların sonundaki sert ünsüz
yumuşamaz.
Ferit – e $ Ferit‛ e

●

Tek heceli bazı sözcüklerde yumuşama olmaz.
top – u $ topu

●

Türkçeye giren bazı yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmaz.
millet – i $ milleti
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●

Ses Bilgisi

"Etmek, olmak, eylemek" yardımcı eylemleriyle oluşturulan birleşik eylemlerde ünlü düşmesi olabilir.
➤ hapis + olmak

⇒ hapsolmak

➤ sabır + etmek

⇒ sabretmek

➤ emir + etmek

⇒

➤ kahır + olmak

⇒

➤ seyir + eylemek ⇒
➤ kayıp + olmak

⇒

➤ şükür + etmek ⇒

7. ÜNLÜ DARALMASI
Türkçede "–a, –e" geniş ünlüleri ile biten eylemlere "–yor" eki
getirildiğinde eylemin sonundaki geniş ünlüler daralarak "–ı, –i, –u,
–ü" dar ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir.

➤ b o y a – yor ⇒ b o y u y o r

➤ a n l a – yor ⇒ a n l ı y o r

➤ başla – yor

⇒

➤ söyle – yor

⇒

➤ bekle– yor

⇒

➤ oyna – yor

⇒

DİKKAT!
"de-" ve "ye-" sözcükleri "-yor" eki dışında da daralmaya
uğrar.

➤➤ yiyecek
➤➤ diyecek
A yd ı n Yayı n l ar ı
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UYGULAMA-1

Ses Bilgisi

...... /...... /20....

Aşağıdaki tabloda yer alan sözcüklerde gerçekleşen ses olayını karşısına yazalım.

Sözcük

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Ses Olayı

UYGULAMA-2

...... /...... /20....

Ses Bilgisi

Aşağıdaki çerçevede verilen sözcükleri ses olayına uygun olarak diğer çerçevelere yerleştirelim.

Ünlü Düşmesi
boynum

boynum

karnım

gelmiyor

resmini

şehre

söylüyorduk

arıyor

gönlümde

kokluyor

burnu

saklıyor

anlıyormuş

devrim

yakalıyor

beyni

Ünlü Daralması

kokluyor

A yd ı n Yayı n l ar ı
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UYGULAMA-3

Ses Bilgisi

...... /...... /20....

Aşağıdaki altıgende yer alan sözcükleri uygun ses olayının olduğu kutucuğa yazalım.

aklımız, soğukta,
arkadaşını, tarihte,
sağlıkçı, dinliyor, küçüldü, hüznü, süslüyor, hallol-

Ünlü Düşmesi

muş, bardağı, ufacık, kokluyor,
dolabı, onu, reddetti, yük-

Ünlü Daralması

seldi, zannımca, kazağı,

aklımız

sızladı, masaya

Ünsüz Sertleşmesi

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Türemesi

Kaynaştırma

Ünsüz Düşmesi

20
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Dinleme –Anlama

HAYDİ SÖZLÜK
KARIŞTIRALIM!

METNİN ADI

: Kitaplarım

METNİN YAZARI : Rahmi Ali
Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak bu sözcükleri birer cümle
içinde kullanınız.

H Anmak

:

Cümlem

:

H Gütmek

:

Cümlem

:

H İyiliksever

:

Cümlem

:

Metinde anlamını
bilmediğim sözcükler

Anlamları

A yd ı n Yayı n l ar ı
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Dinleme Anlama

METNİ ANLAMA SORULARI

1. Şair, şiirinde hangi kitaplardan bahsetmektedir?

2. Şair, şiirinde Çalıkuşu'nun hangi özelliğinden bahsetmektedir?

3. "Kitaplarım" şiirinde Keloğlan'ın hangi özellikleri yer almaktadır?

4. Şairin okuduğu ilk masal hangisidir?

5. Metnin türü nedir? Özelliklerini araştırınız.

Ayrıntılı bilgi için 8. Tema'da sayfa 343'e bakınız.
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...... /...... /20....

...... /...... /20....

TEST - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma

Ses Bilgisi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi-

ünsüzü yoktur?

ne uğramış birden fazla sözcük vardır?

A) Erdinç'in kalemlerini masanın üstüne koy.

A) Sanki aklımdan geçenleri okuyor.

B) Okuduğu kitapları bana da verecek.

B) Karnı acıkınca ders çalışamaz.

C) Yalan söylemenin yanlış olduğunu unutma.

C) Yüreği ağzında, oğlunu bekledi.

D) Ben de telefonla sana ulaşmaya çalışıyordum.

D) Boynundaki kolye çok güzel.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi görülen bir sözcük vardır?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
A) Kalbi hızla çarpıyor, ne yaptığını bilmiyordu.
B) O da seni çağırıyor, gelmezsen küsecekmiş.
C) Herkesi seviyor, hepsine değer veriyordu.

A) Sabah sekiz gibi evden sessizce çıktık.
B) Bu konuda ciddiye alınması gerekenler var.
C) Gece yarısından evvel döneceksiniz buraya.
D) Affınıza sığınarak birkaç şey söyleyeceğim.

D) Bazıları onu bizden daha iyi tanıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
ünsüz yumuşaması vardır?
A) Gönlünü ferah tut ki her şey istediğin gibi ol3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Dün söylediğini bugün unuttu diye ona kızdım.
B) Gitti, hiç beğenmediğim ayakkabıyı aldı.
C) Yaptığını anlasa bu kadar rahat konuşmaz.
D) Bize geleceğini hissettim de sana pasta yap-

sun.
B) İyilik yapmayı ihmal etmediğini söylerdi her
zaman.
C) Güzelliğinin karşısında şaşkına dönmüş, ne
yapacağını bilememişti.
D) Bu ihtişamlı binanın yapımında dedemin çok
emeği var.

tım.

A yd ı n Yay ın l a r ı
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Ses Bilgisi

...... /...... /20....

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz türe-

10.

mesi yoktur?
A) affetti

B) zannetti

C) reddetti

D) gitti

Bu meslekte

Evin bütün

yükselmek

işlerini ben

istiyordu.

hallederim.

Onu affetmek,

Annelerin

hiç kolay

hakkı asla

olmayacak.

ödenmez.

Çiçeğin yapraklarında bulunan cümlelerdeki altı
çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
8.

I. Arabayı hızlı sürmek çok tehlikelidir.
II. Çevre kirliliği gün geçtikçe yaşamı tehdit
ediyor.

A) affetmek

B) yükselmek

C) hallederim

D) hakkı

III. Babasının bu olay karşısındaki duruşu önemliydi.
IV. Toprağa dikilen her bir fidan bir gün büyüyecek.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden
fazla kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

11.

I. Dün gece kardeşime masal anlattım.
II. Annem bana çok güzel bir kazak aldı.
III. Rüyamda gökyüzünü yeşile boyadım.
IV. Ele alınan her kitap ayrı bir dünyadır.
Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde ünsüz
benzeşmesi (sertleşmesi) vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

12. İki heceli kimi sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldığında ikinci hecedeki ünlü düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
9. Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz düşmesine
örnek yoktur?
A) Arkadaşlarımla büyükçe bir bahçeye girdik.
B) Masanın düzenini görünce onları küçümsemişti.
C) Ufacık boyuyla ablasına yardım ediyordu.
D) Bu davranış karşısında gözümde iyice alçaldı.
26
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A) Onun zihninden geçenleri okumak mümkün olmuyordu.
B) Bu güzel nehri görmek bizi mutlu etti.
C) Ağızdan ağıza dolanarak bu öykü bugünlere
gelmiş.
D) Resmimi güzelce çizmiş, bana vermek için can
atıyordu.

TEST - 2

...... /...... /20....

1. Sevgi, yağmur gibidir; önce bir bir çoğalır, sonra

Ses Bilgisi

4.

sığmaz kabına.
Kırmızı ışığı görünce dur.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses
olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünsüz türemesi
B) Kaynaştırma
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması

Polisin cümlesindeki ses olayının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Çiçeklerle saatlerdir konuşuyordu.
2. İade talebinizi dün aldık.

B) Parmağını alçıya almışlar.

Bu cümlede gerçekleşen ses olayı, aşağıdaki

C) Kardeşini parka götürdü.

cümlelerin hangisinde vardır?

D) Elindekilerin kıymetini bilmedi.

A) Kitabın kapağını bir kere bile açmamış.
B) İndirime giren ürünleri herkes kapıştı.
C) Bardaktaki çayı iyice soğumuştu.
D) Dolaptan buz gibi bir karpuz getirdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi vardır?
A) Bu özelliğini yeni öğrendiğimden çok şaşırdım.
B) Telli bir turna uçtu gökyüzüne.
C) Mutluluk hazzı içinde şiirine devam etti.

3. Aşağıdaki görsellerden hangisinin adına "–ci"

D) Allı morlu bir elbisesi vardı.

eki getirilirse ünsüz benzeşmesi olmaz?
A)

B)

6. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde
genellikle ünsüz yumuşaması olmaz.
C)

D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı
bir örnektir?
A) at

B) yurt

C) çat

D) maç

A yd ı n Yay ın l a r ı
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Ses Bilgisi
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7. Ayrıldım gülüm senden

10. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden

Saçı sümbülüm senden

hangisinde "ünsüz türemesi" yoktur?

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses

A) Bu sırrı elbet bir gün çözecekti.

olayı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Onunla aramızdaki sorunu sonunda hallettik.

A) Ünsüz türemesi

C) Söylediklerinin hepsini bugün reddediyor.

B) Ünsüz düşmesi

D) Küçükken bu parkı çok severdim.

C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi

8. Gün ağarıyordu, bahçenin rengi harika bir şekilde
ortaya çıkmaya başlamıştı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen ses
olayları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Ünlü daralması – Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz yumuşaması – Ünsüz sertleşmesi
C) Ünlü düşmesi – Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz düşmesi – Ünsüz sertleşmesi

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük
oluşurken bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir?
A) Bu haftaki ikramiye de devretmiş.
B) Uyurgezer olduğunu biliyorduk.
C) Beni yarın da arayabilirsin.
D) Onu görünce kardeşim kaçıverdi.

9.
Ağız ve diş sağlığı denilince
aklımıza diş ve diş etlerinin
sağlığı gelir.

Diş hekiminin cümlesinde aşağıdaki ses olayla-

28

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşme-

rından hangisi yoktur?

sine örnek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ünlü düşmesi

A) Ömrüm yettikçe kitap okuyacağım.

B) Ünsüz benzeşmesi

B) Sıcacık evinde oturmayı çok seviyor.

C) Ünsüz yumuşaması

C) Küçük bir kalbi vardı, hemen incinirdi.

D) Kaynaştırma

D) Ne yapsam da gönlüm onu affetmiyor.

Aydın Y a y ı n la r ı

