
11111111111111111 

• 

I$itsel 
Alg1 

I. Kade111e II. 2. 3 ve 4. S'"1fl 
Pers Kltab1 

11111111111111111 



-11111111111111111-

o&RENMEVE HAZIRLIK 
I. Kadelfle (1, 2, j ve 4. S1"1f) 

Pers Kitab1 

• 

I$itsel 
Alg1 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Emine Ruya Ozmen 

Ogr. Gar. Dr. Arzu Doganay Bilgi 

Ar. Gar. Gakhan A~1kgaz 

Zehra Er 

-~111111111111111~-



EDiTOR 

Prof. Dr. Emine Ruya Ozmen 

DiLUZMANI 

Afife Nurten Ayta~ 

GORSEL TASARIM VE RESiMLEME 

Zuhal Harputogullari 

Velis Erbil 

Natalia Tan 



iSTiKI.AL MAR$1 

Korkma, sonmez bu !jafaklarda yuzen al sancak; 
Sonmeden yurdumun ustunde tuten en son ocak. 
0 benim milletimin y1ld1z1d1r, parlayacak; 
0 benimdir, o benim milletimindir ancak. 

c;atma, kurban olay1m, 'rehreni ey nazh hilal! 
Kahraman 1rk1ma bir gi.il! Ne bu ~iddet, bu celal? 
Sana olmaz dokulen kanlanm1z sonra helal. 
Hakk1d1r Hakk1a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akif ERSOY 



ANDIMIZ 

Tiirkiim, dogruyum, 9ah~kamm. 

ilkem kii9uklerimi korumak, buyuklerimi saymak; yurdumu, milletimi ozumden 90k 

sevmektir. 

Ulkilm yukselmek, ileri gitmektir. 

Ey Buyuk Atatiirk! 

A9ttgm yolda, gosterdigin hedefe durmadan yilrilyecegime ant i9erim. 

Varhg1m Turk varhgma armagan olsun. 

Ne mutlu Turkilm diyene! 
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Kitab1m1z1 1an1yaltm 

Ogrenme~e hazirl1k ogrenme alan1n1n ilk bolumu olan i$itsel al91 becerileri 

ile ilgili hedef ve hedef davran1$larin kazand1rilmas1n1 amac;:la~an etkinlikler 

iki kis1mda ele al1nm1$tir, ilk kis1m, sesleri e$leme ve sesleri a~irt etme ile 

ilgili ses ka~1tlarindan olu$maktadir. Sesleri e$leme ile ilgili ses ka~1tlar1 

"~evresinde du~dugu seslerden (insan, ha~van, ta$1t e$~O, doga sesleri) 

a~n1 olan seslere sozel/motor tepki verir." hedefi kapsam1nda hazirlanm1$tir, 

Sesleri a~irt etme ile ilgili ses ka~1tlar1 ise "~evresinde du~dugu seslerden 

(insan, ha~van, ta$1t e$~O, doga sesleri) forkl1 olan seslere sozel/motor 

tepki verir." hedefi kapsam1nda olu$turulmu$tur, 

ikinci kis1m ise ogrencilere temel i$itsel al91 becerilerini kazandirmak amac1~

la ogretim pro9ram1nda bulunan hedef ve hedef davran1$lar ile ilgili 

hazirlanm1$ etkinliklerden olu$an i$itsel Al91 Ders Kitab1
1

d1r, Bu kitap, i$itsel 

olarak ogrencileri ilk okuma ~azma~a hazirlamak amac1~la hazirlanm1$tir, 

i$itsel al91 ders kitab1 genel olarak i$itsel a~irt etme, i$itsel bellek, i$itsel dik

kat gibi birc;:ok alt beceriden olu$maktadir. Kitapta; sozcukleri ve cumleleri 

dinledikten sonra bunlari dinleni$ s1ras1na gore so~leme, dinledigi cumle 

ic;:inde bulunan isimleri so~leme, dinledigi cumleler ic;:inde tekrar edilen bir 

sozcugu du~dugunda sozel/motor tepki verme, dinledigi cumlelerde eksik 

sozcukleri ve anlamsal olarak hatal1 sozcukleri so~leme hedefleri ve bu 

hedeflere ait hedef davran1$lara ~onelik c;:al1$malar bulunmaktad1r. 

Kitapta ~er alan tum c;:al1$malarda basitten zora dogru bir sira izlenmi$tir, 

A~rica, kitapta her bir hedef davran1$ ile ilgili ogretim, degerlendirme ve 

al1$tirma etkinlikleri ~er almaktadir. 
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DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

3 

4 
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Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

3 

4 
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DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

3 

4 

L--------------' 10 -----------' 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

3 

4 

L--------------' 11 -----------' 



Ouydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 
-~ 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

3 

4 

...__ __________ 12 ------------' 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

3 

4 

..___ __________ 13 ------------' 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ __________ 14 ----------' 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

...__ __________ 15 ------------' 



Ouydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

..___ __________ 16 ------------' 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ __________ 17 ----------' 



Ouydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

2 

...__ __________ 18 ------------' 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

• - g 
.-=-... 

I 
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..___ __________ 19 ------------' 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

3 

4 

...__ ________ ___. 20 _________ ___. 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

3 

4 

...__ ________ __.. 21 _________ ___, 



Ouydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 
-~ 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

3 

4 

...__ _________ 22 -----------' 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklarin1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ __________ 23 ------------' 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ ________ ___. 24 _________ ___. 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

...__ _________ 25 -----------' 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ ________ ___. 26 _________ ___. 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 
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DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ ________ ___. 28 _________ ___. 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ __________ 29 ----------' 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ ________ ___. 30 _________ ___. 



Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 l 

...__ ________ ___. 31 _________ ___. 



DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ ________ ___. 32 _________ ___. 



Ouydugumuz sozei.ikleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle. Du~duklarin1 s1ra~la so~le. 

1 

2 

...__ __________ 33 ------------' 



Ouydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 
-~ 

Ogretmenini dinle, Du~duklarin1 s1ra~la so~le, 

1 

2 

...__ __________ 34 ------------' 



1 

2 

Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Balon - top 

Balon - top - $eker 

Balon - top - $eker - lamba 

Balon - top - $eker - lamba - makas 

Kedi - sut 

Kedi - sut - aga<; 

Kedi - sut - agac; - bardak 

Kedi - sut - agac; - bardak - araba 

...__ ________ ___. 35 _________ ___. 



1 

2 

DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Saat - masa 

Saat - masa - defter 

Saat - masa - defter - catal 
I 

Saat - masa - defter - c;atal - ~ast1k 

Canta - sise 
I I I 

~anta - $i$e - kitap 

~anta - $i$e - kitap - c;ic;ek 

~anta - $i$e - kitap - c;ic;ek - tepsi 

...__ ________ ___. 36 _________ ___. 

Lf----------------------------



1 

2 

Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

$emsi~e - ~organ 

$emsi~e - ~organ - kitap 

$emsi~e - ~organ - kitap - televiz~on 

$emsi~e - ~organ - kitap - televiz~on - vazo 

Seker - kalem 
I 

$eker - kalem - sepet 

$eker - kalem - sepet - gozluk 

$eker - kalem - sepet - gozluk - c;ikolata 

...__ ________ ___. 37 _________ ___. 
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1 

2 

DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

I I 

Uzum - pencere 
I I 

Uzum - pencere - gozluk 

Ozum - pencere - gOzlUk - kedi 
I I 

Uzum - pencere - gozluk - kedi - simit 

Ordek - balon 

Ordek - balon - pasta 

Ordek - balon - pasta - anahtar 

Ordek - balon - pasta - anahtar - kelebek 

...__ ________ ___. 38 _________ ___. 



1 

2 

Duydugumuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Bulut - asker 

Bulut - asker - seker 
I 

Bulut - asker - seker - t1rt1l 
I 

Bulut - asker - ~eker - t1rt1l - ba~rak 

Esek - catal 
I I 

Esek - catal - bilezik 
I I 

Esek - catal - bilezik - kek 
I I 

Esek - catal - bilezik - kek - cocuk 
I I I 

...__ ________ ___. 39 _________ ___. 



1 

2 

DuyduQUmuz sozcukleri s1ras1 ile soyleyelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Kurabi~e - fener 

Kurabi~e - fener - suzgec; 

Kurabi~e - fener - suzgec; - pil 

Kurabi~e - fener - suzgec; - pil - ~atak 

Kelebek - sabun 

Kelebek - sabun - ari 

Kelebek - sabun - ari - bebek 

Kelebek - sabun - ari - bebek - vazo 

...__ __________ 40 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

<:;:ocuklar topl~ 

<:;:ocuklar elma toplafj 

[ <:;:ocuklar brm1z1 elma topladi. 

<:;:ocuklar agac;:tan brm1z1 elma topladi. 

...__ ________ __.. 41 _________ ___, 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

[ Annem git£] 

[ Annem pazara gitti] 

[ Annem sabah pazara gitti. ] 

Annem bu sabah pazara gitti. 

...__ __________ 42 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

[ Simit ald1k. j 

[ Babamla si~ ald1k. ] 

[ Babamla iki tane simit ald1k. 

Babamla simitciden iki tane simit ald1k. 
I 

___J 

...__ __________ 43 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

I Babam ~e~ 

[ Babam ekmek ~edi ] 

[ Babam ~emekte ekmek ~ed_i_. ___. 

[ Babam ~emekte ~arim ekmek ~edCJ 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

K1z karde~i~ sulad1. I 

K1z kardesim cicekleri suladi. 
I I I 

K1z kardesim balkonda cicekleri suladi. 
I I I 

[ K1z karde~i~ balkonda saks1daki c;:ic;:ekleri sulad1 . 

...__ __________ 45 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Annem gitti. __ __, 

Annem markete gitti. _ ____. 

Annem markette al1~veri~ ic;:in gitti. 

Annem markete al1~veri~ ic;:in bugun gitti. 

...__ __________ 46 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Q edem git_t_i. _ ____. 

__ Dedem bic::~ e~e gitti~ 

Dedem ekinleri bic;:me~e gitti. 
~-----' 

__ Dedem erkenden ekinleri bic::me~e gitti. ~ 

·'----------- 47 _________ _.. 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

[ A~$e uc;:urtma uc;:urdu, I 

[ A~$e kirda uc;:urtma uc;:urdu. 

A~$e brda kOpegi~le uc;:urtma uc;:urdu. ] 

...__ __________ 48 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

C_ Naz~ o pl ad_i. _ ____. 

Nazl1 balkaba91 topladi. 
--

Nazl1 tarladan balkaba91 toplad1~ 

Nazl1 tarladan bir suru balkaba91 topladi. 

.___ ________ ---.I 49 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Q ide ~ap_t1_. _ ____. 

Annem pide ~apti. 
------

Annem sucuklu pide ~apti. 
~ ~----' 

Annem sucuklu., pe~nirli pide ~apti. 

...__ ________ ___. 50 _________ ___. 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

Kedi o~nadi. 
,.____ ______. 

L Kedi ~umaklarla o~nad_i. __ 

Minik kedi ~umaklarla o~nadi. __ _____, 

Minik kedi renkli ~umaklarla o~nadi. 

...__ __________ 51 ----------' 



Duydugumuz cilmleleri tekrar edelim. 

Ogretmenini dinle, Du~duklar1n1 s1ra~la so~le, 

[ Dondurma ~ed_ik_. ------

Annemle dondurma ~edik. 

Annemle al1~veri~ten sonra dondurma ~edik. 

Annemle al1~veri~ten sonra parkta dondurma ~edik . 

...__ ________ ___. 52 _________ ___. 



1 

2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Markete karpuz ve kiraz almak ic;:in gitti. 

Cumleleri ogretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla. Hangi me~veleri du~dun? Goster. 

Yemek ~apmak ic;:in buzdolab1ndan biber ve patl1can1 c;:ikard1. 

Cumleleri ogretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla. Hangi sebzeleri du~dun? Goster. 

.___ _________ 53 -----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Kumeste tavuk ve horozlar birlikte u~u~orlar. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ha~vanlari du~dun? Gaster, 

Ablam hal1 ve sandal~eleri sildi. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi e$~alari du~dun? Gaster, 

'-------------.I 54 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

O~uncakc;ida legolar., ~apbozlar vard1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Hangi o~uncaklari du~dun? Gaster, 

A~$e bugun bisiklet ve otobus resmi bo~am1$, 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Hangi trn?1tlar1 du~dun? Gaster, 

...__ __________ 55 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

A~$e'nin bo~a kalemleri ve defteri ka~bolmu$, 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi okul e$~alarin1 du~dun? Gaster, 

<;ocuklar parkta sal1ncak ve ka~d1rakla o~nad1lar. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi o~uncaklar1 du~dun? Gaster, 

...__ __________ 56 ----------' 



1 

2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Sabah ~umurta ve ze~tin ~eme~i c;:ok severim. 

Cumleleri agretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 
cevapla. Hangi kahvalt1l1klar1 du::Jdun? Gaster. 

Omer tum c;:ikolata ve $ekerleri ~emi$, 

Cumleleri agretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 
cevapla. Hangi ::Ji::Jecekleri du::Jdun? Gaster. 

...__ _________ 57 -----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Misafirler c;a~ ve a~ran ic;tiler. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ic;:ecekleri du~dun? Gaster, 

Bahc;emizde sari ve kirm1z1 renkte c;ic;ekler var. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi renkleri du~dun? Gaster, 

...__ __________ 58 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Ak$am televiz~on se~rederken elma., muz., portakal ~edik. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Hangi me~veleri du~dun? Gaster, 

Annem pazardan domates., salatal1k ve patates alm1$, 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ~i~ecekleri du~dun? Gaster, 

...__ __________ 59 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Ha~vanat bahc;esinde a~1., zurafa ve fil gordum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ha~vanlari du~dun? Gaster, 

Evimize ~eni koltuk., masa ve dolap ald1k. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi e$~alari du~dun? Gaster, 

'------------------.1 60 -----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Bez bebegimi., topumu ve le9olarim1 karde$ime verdim. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Hangi o~uncaklari du~dun? Gaster, 

T atile uc;akla m1., otobusle mi ~oksa araba~la m1 9ide

ce9iz bilmi~orum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Hangi trn?1tlar1 du~dun? Gaster, 

L--------------- 61 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Annem dogum gununde kupe.. ~uzuk ve kol~e takt1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Hangi takilari du~dun? Gaster, 

Bizim evimizde cep telefonu., bilgisa~ar ve televiz~on var. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Hangi cihazlari du~dun? Gaster, 

I 

...__ __________ 62 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Kahvalt1da tere~a91., pe~nir ve rec;el ~edik. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi kahvalt1l1klar1 du~dun? Gaster, 

Elif pasta., kek ve kurabi~e~i c;ok sever. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ~i~ecekleri du~dun? Gaster, 

...__ __________ 63 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Dogum gunumde a~ran., me~ve su~u ve sut ic;tik. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Hangi ic;:ecekleri du~dun? Gaster, 

Arkada$1m kirm1z1., mavi ve ~e$il bo~a kalemlerimi alm1$, 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili 

sorular1 cevapla, Hangi renkleri du~dun? Gaster, 

.__ __________ 64 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Masan1n uzerinde gozluk ve bardak vard1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, Masan1n uzerinde neler varm1~? Gaster, 

T e~zem c;antas1na anahtar ve cuzdanini ko~du. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorulari 

cevapla, T e~zem c;:antas1na neler ko~du? Gaster, 

...__ __________ 65 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Ablam en c;ok c;orba ve ekmek ~eme~i sever. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Ablas1 neleri ~eme~i sevi~ormu~? Gaster, 

Bahc;ede bir agac; ve kaplumbaga gordum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Bahc;:ede neler gardu? Gaster, 

...__ __________ 66 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Dogum gunu ic;in ~eni a~akkab1 ve eldiven ald1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Dogum gunu ic;:in neler ald1? Gaster, 

Arkada$1m bana balon ve masal kitab1 hedi~e etti. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Arkadrn?1 neler hedi~e etmi~? Gaster, 

...__ __________ 67 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Odamdaki kitap ve o~uncaklari toplad1m. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Odas1ndaki neleri toplaml$, Gaster, 

Burcu en c;ok dondurma ve sut sever. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Burcu neleri sevi~ormu$? Gaster, 

...__ __________ 68 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

A";j$9 kitab1n1 ve paltosunu okulda unutmu'9. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, A~$e neleri unutmu$? Gaster, 

Buzdolab1nda birkac; ":Jumurta ve domates var. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Buzdolab1nda neler varm1$? Gaster, 

L--------------' 69 -----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Babam ~avru bir kedi ve sepetle eve geldi. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Babam eve neler getirdi? Gaster, 

Piknige me~ve ve top goturdum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla. Piknige neler gaturmu~? Gaster. 

.___ ________ ---.I 70 ----------' 



1 

2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Babam marketten sut, ekmek ve gazete ald1. 

Cumleleri ogretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 
cevapla. Babam marketten neler ald1? Goster. 

I 

1' 

/ 
/ 

,' 
I 

I 
I 

/ ,, 

Al1$veri$te tarakJ pantolon ve elektrikli supurge ald1k. 

Cumleleri ogretmeninden dinle. Cumlelerle ilgili sorulari 
cevapla. Al1$veri$te neler ald1k? Goster. 

...__ __________ 71 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Sabah evden c;ikarken ~anima $emsi~e., h1rka ve kitap ald1m. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Sabah evden c;:1karken ~an1na neler alm1~? Gaster, 

Bizim s1nif1m1zda bu~uk bir dolap., minderler ve o~uncaklar 

var. 
Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, S1n1fta neler var? Gaster, 

.___ ________ ---.I 72 ----------' 



2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Arkada$1ma giderken ~an1mda top .. kek ve o~uncak at ald1m. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 ce

vapla, Arkadrn?1na giderken ~an1nda neler gaturmu~? Gaster, 

Annemin c;antas1nda cuzdan., kalem ve anahtar var. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Annemin c;:antas1nda neler var? Gaster, 

...__ __________ 73 ----------' 
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2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Dogum gunumde arkada$larim bana elbise., hiko~e kitab1., 

kol~e ald1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Dogum gununde neler hedi~e gelmi~? Gaster, 

T atile giderken her zaman ~an1mda o~uncak a~1m1., 

ka~ka~1m1 ve hika~e kitaplarim1 gotururum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, T atile giderken neleri ~an1nda gatururmu~? Gaster, 
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1 

2 

Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Bize gelen ~a$l1 te~zenin torbas1nda eski saat., ~unler ve 

terlik vard1. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Y O$ll te~zenin torbas1nda neler vard1? Gaster, 

Akva~umun ic;inde bal1klar., deniz kabuklari ve kum var. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 

cevapla, Akvar~umun ic;:inde neler var? Gaster, 

...__ __________ 75 ----------' 
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Hangi isimleri duydugumuzu soyleyelim. 

Yolda gelirken c;ic;ekler., c;ocuklar ve balonlar gordum. 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Yolda gelirken neler garmu~? Gaster, 

,' 
I 

,' 
I 
I 

Parkta agac;., sal1ncak ve bir bank vard1. 

,. ,, 
l .. 

/ 
/ ,' 

,, 
,, 

Cumleleri agretmeninden dinle, Cumlelerle ilgili sorular1 
cevapla, Parkta neler vard1? Gaster, 

.___ ________ ---.I 76 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r. 

Kedi sut ic;:erJ fakat kopek sut ic;:mez. 

Y az1n c;:ic;:ekler ac;:arJ kelebekler c;:ic;:eklere konar, 

...__ __________ 77 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ----------~ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r. 

Di$lerimi temiz tutor her gun di$lerimi f1rc;:alar1m, 

Her sabah ~ata91m1 kendim toplarJ kendim haz1rlan1r1m, 

.___ ________ ---.I 78 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r . 
...-=~ ~-

BabamlaJ anneme c;:ic;:ek almak ic;:in bir c;:ic;:ekc;:i~e 

gittik. 

Annem o~uncak bebekleri c;:ok sevdigim ic;:in bona 

o~uncak bebek alm1$, 

...__ __________ 79 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ----------~ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r. 

Silo silgisini evde unuttugu ic;:in ona silgimi odunc;: verdim, 

Balonlar uc;:unca balonlar1 ~akalamak c;:ok zor, 

...__ __________ 80 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r. 

Kol~em ka~boldu ama babam bona ~eni kol~e ald1, 

Bu sal1ncakta ben sallana~1mJ bu sal1ncakta do sen sallan, 

...__ ________ ___. 81 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ---------~ 

Ogretmenini dinle. Bir sozcugu tekrar du~dugunda elini 

hava~a kald1r. 

Yeni ald191m kitaplarla birlikte toplamda on tone kitab1m 
oldu, 

Bal fa~dal1 bir ~i~ecek oldugundan her gun bir krn?1k bal 
~erim, 

...__ __________ 82 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Annem okul c;:antama bir $i$e su ko~mU$, Sagl1kl1 olmak ic;:in 

su ic;:memiz gerekir, Bu ~uzden ben her zaman bol su ic;:erim, 

~ilek bir ~oz me~vesidir, Elif c;:ilegi c;:ok sevi~or, Yaz1n her 

gun bir tabak c;:ilek ~i~or, 

...__ ________ ___. 83 _________ ___. 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ----------~ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Benim kuc;:uk bir karde$im var, Annem onu kuca91na ald191 

zamanJ karde$im c;:ok mutlu olu~or, 

Futbol en sevdigim spordur, Futbolu i~i o~namak ic;:in beden 

egitimi hocam1n u~ar1larin1 dikkatle dinlerim, 

.__ __________ 84 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Babam bilgisa~ar muhendisidir. Bu ~uzden ofiste butun gun 

bilgisa~rda c;:al1$1r, 

Pozar gunleri evde kahvalt1 c;:ok ke~ifli olu~or, Birlikte c;:ok 

guzel sohbetler edi~oruz, Pozar kahvalt1s1n1 c;:ok sevi~orum, 

...__ ________ ___. 85 -----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ----------~ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Okulumuzda duzenlenen etkinlikte herkese sut da91t1ld1, Ben 

sutu c;:ok severim, Bu ~uzden sut da91t1lmas1na c;:ok mutlu 
oldum, 

Bizim bahc;:emizde portakal agac1 var, Portakal c;:ok guzel 
bir me~vedir, Annem sabahlar1 kahvalt1da bize hep portakal 

su~u s1kar, 

...__ __________ 86 ----------' 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaya kald1rahm. __________ _ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Baloncu amcan1n rengarenk balonlari var, Ben en c;:ok 

kirm1z1 renkli balonu begendim, Annemden bona bu balonu 

almas1n1 istedim, 

Annem pazardan Vi$ne ald1, Eve gelince Vi$neleri guzelce 

~1kad1, Bize Vi$ne rec;:eli ~aph 

...__ ________ ___. 87 _________ ___. 



2 

1ekrar duydugumuz sozci.ikleri duydugumuzda 
elimizi havaY_!_kald1rahm. ----------~ 

Ogretmenini dinle. Dinledigin cumlelerde bir sozcugu ikinci 

kez du~dugunda elini hava~a kald1r. 

Eve ~eni bir koltuk ald1k, Ailece ab?am ~emeginden sonra ~eni 

koltugumuza oturup ke~ifle sohbet ettik, 

Yaz gelince s1k s1k piknige gideriz, Piknik ic;:in babam bize 

hamburger haz1rlar annem de kek ~apar, 

...__ __________ 88 ----------' 



Eksik cilmleleri tamamlayaltm. 

Ogretmenini dinle. Eksik cumle~i tamamla. 

~ocuk kopegi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2 

Ailece tatile """"""""""" 

...__ ________ ___. 89 _________ ___. 



Eksik cilmleleri tamamlayaltm. 

Ogretmenini dinle. Eksik cumle~i tamamla. 

Dedem evde gazete """"""""""' 

2 

Yelis tavuklara ~em """"""""""' 

L-------------- 90 -----------' 



Eksik cilmleleri tamamlayaltm. 

Ogretmenini dinle. Eksik cumle~i tamamla. 

Burcu tav$an1n1 kuca91na """"""""""" 

2 

Karde$im o~uncaklari ile """"""""""" 



Eksik cilmleleri tamamlayaltm. 
~--- ---~ 

Ogretmenini dinle. Eksik cumle~i tamamla. 

Arkadrn?1m televiz~onda c;:izgi film """"""""""' 

2 

insanlar her ~erde fotograf """"""""""' 

...__ __________ 92 ----------' 



Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

2 

...__ ________ ___. 93 _________ ___. 



Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

~ocuk bisiklet se~redi~or, 

2 

Annem inek s(.ku~or, 

.__ __________ 94 ----------' 



Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

Guzel kafes ottu. 

2 

c;=ocuklar masa atl1~orlar, 



Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

Kad1n elma oku~or, 

2 
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Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

2 

Babam araba~1 kuru~or, 

...__ ________ ___. 97 _________ ___. 



Cilmlelerdeki hatalar1 dilzeltelim. 

Ogretmenini dinle. Dogrusunu sen so~le. 

inek otlari kirml$, 

2 

...__ __________ 98 ----------' 
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