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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  

O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 

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

Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 

Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 

Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 

Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 

Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 

Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 

Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 

Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 

Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 

Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 

Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 

         Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Öğrenme Alanı 2

İslam Dininin Öğütlediği
 Güzel Davranışlar

Öğrenme Alanı Bölüm Kapağı

Konu Başlığı

Konuların başlığı say-
fanın üst kısmında yer 
almaktadır.

Konuyu İçeren Metin

Öğretilmesi hedeflenen dav-
ranışlar metin içinde veril-
miştir.

2. Bayrağımız

Bayrak bir milletin ve ülkenin sembolüdür. Bizim bayrağımız Türk bayrağıdır. Bayrağı-
mızın rengi kırmızıdır. Bayrağımızın üstünde ay ve yıldız simgeleri vardır. Bayrağımız, bizim 
bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu nedenle bayrağımızı sevmeli ve ona karşı saygılı olmalıyız.

Yukarıdaki bayraklardan han-
gisi bizim bayrağımızdır? Gös-

terebilir misin?

Millî ve Manevi Değerlerimiz

82

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Öğretilmesi hedeflenen davranışın pekiştirilmesi amacıyla düzen-
lenmiş olup her metinden sonra bu etkinliğe yer verilmiştir. Kul-
lanılan resimler öğrenciye ipucu verecek şekilde seçilmiştir.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Sözünde durmak nedir?” diye soruldu-
ğunda “Herhangi bir şey için söz verdiğinde onu 
tam ve zamanında yerine getirmektir.” derim.

Bana “Büyüklere karşı nasıl davranmalı-
yız?” diye sorduklarında, “Büyüklere karşı 
saygılı davranmalıyız.” derim.

Ben “Yardımsever olmak nedir?” 
diye sorduklarında, “İhtiyacı olanlara 
yardım etmektir.” derim.

Ben insanlarla ko-
nuşurken her zaman 
doğruyu söylerim.

İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar

48

99

Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

4.  Ben yemeği yapan kişiye “Yemek güzel olmuş, elinize sağlık!” derim. Resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

3.  Ben yemeğe, yemek yiyecek olanlarla birlikte otururum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

2.  Ben yemek yerken ağzım veya ellerim kirlendiğinde peçete ile silerim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!

1.  Ben tabağıma yiyeceğim kadar yemek alırım ve “Bismillah!” diyerek yemeğe başlarım. 
Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Bismillah.

Ben Kimim? Beni Bul!

Öğretilmesi hedeflenen 
davranışın diğer davra-
nışlar arasından seçilme-
si amacıyla düzenlenmiş-
tir. Kullanılan resimler 
öğrenciye ipucu verecek 
şekilde seçilmiştir.
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101

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
Biz hep beraber sofraya otur-

duk. Yemeğimiz hazır ama yemeğe 
başlamadan önce ne diyeceğimizi 
unuttuk. Bize söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

Yemeğimi bitirdim ama ne söy-
lemem gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

Yemeğimi yerken ellerim ve ağzım kir-
lendi. Ne yapmam gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?

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

Annemin yaptığı yemeği yedim 
ve çok beğendim ama ne demem 
gerekiyor? Unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

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

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Dinimiz İslam israftan kaçınmamızı öğütler. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

2. Lüzumsuz yanan bir lamba gördüğünde ne yaparsın? Söyle veya işaretle.

 a-) Söndürürüm.  b-) Açık bırakırım.

3. Boşa akan bir musluk gördüğün zaman ne yaparsın? Söyle veya işaretle.

 a-) Kapatırım.  b-) Açık bırakırım. 

4. Para ve harçlıklarımızı biriktirmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış  b-) Doğru

5. Paramızı gerekli yerlere harcamalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

6. Zamanımızı verimli bir şekilde geçirmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

73

İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar

52

Artık, İslam dininin yapmamızı istediği davranışları öğrendik. Şimdi biraz da eğlenelim.

Aşağıdaki görseli incele. Ayşe oyun oynarken düşmüş. Ağabeyi Ahmet ne yapıyor? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Öğretilmesi hedeflenen davranışın öğrenci tarafından 
cevaplanması veya yazılması amacıyla düzenlenmiştir. 
Kullanılan resimler öğrenciye ipucu verecek şekilde 
seçilmiştir.

Biraz da Eğlenelim

Öğretilmesi hedeflenen davranışın tekrar edilip pekişti-
rilmesi amacıyla düzenlenmiş bir boyama sayfasıdır. Bu 
etkinlikle öğrencinin ders içinde hem dinlenmesi hem de 
hedef davranışı eğlenerek pekiştirmesi amaçlanmıştır.

Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

Hedeflenen davranışları tekrar etmek ve öğrenilen dav-
ranışları pekiştirmek amacıyla bir çeşit değerlendirme 
aracı olarak düzenlenmiştir. Bu etkinlikte sorular öğre-
tilen hedef davranışları içermektedir. Cevap şıkları ise 
öğrenciyi doğru cevaba götürecek şekilde düzenlenmiştir.





Öğrenme Alanı 1

İslam’ın Şartları ve 
İman Esasları



İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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Dinimizde her Müslüman’ın yapması gereken ibadetler vardır. Bunlara İslam’ın esasları 
ya da İslam’ın şartları adı verilir. Şüphesiz ibadetler bunlarla sınırlı değildir ama bu beş 
ibadet çok önemlidir. Hadislerde İslam’ın şartları olarak geçen ibadetler şunlardır:

1. Kelime-i Şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekât vermek
5. Hacca gitmek

2. 
Namaz 
kılmak 

İSL
AM

’ IN
  

AN
A 

ES
AS

LA
RI

1. 
Kelime-i Şehadet  

getirmek

5. 
Hacca gitmek

4. 
Zekât vermek3. 

Oruç tutmak
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Hadis-i Şerif

“İslam beş temel üzerine kurulmuştur:
Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in 

(sav) O’nun kulu ve resulü olduğunu kabul etmek,
Namaz kılmak,
Zekât vermek,
Hacca gitmek,
Oruç tutmak.”

       (Tirmizî, Îmân, 3)



İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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İslam’ın Şartlarını Öğreniyorum

1. Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i Şehadet getirmek Müslüman olmanın şartlarındandır. Kelime-i Şehadet ile Yüce 
Allah’ın tek olduğu ve Hz. Muhammed’in (sav) onun peygamberi olduğunu ifade ederiz.

Kelime-i Şehadet “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû 
ve resulühü.” şeklinde söylenir.

Anlamı şöyledir: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in (sav) onun kulu 
ve peygamberi olduğuna şehadet (tanıklık) ederim.”

Kelime-i Şehadeti söyleyen kişi Müslüman olmuş ve İslam dinine girmiş olur.

2. Namaz Kılmak

İslam’ın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Namaz, Müslüman bir kişinin yapmakla 
yükümlü olduğu ibadetlerin başında gelir. Namaz, Yüce Allah'a gösterilecek sevgi ve saygı-
nın en güzel ifadesidir. Namaz kılmakla Allah'ın bize verdiği sayısız nimetlere karşı teşekkür 
etmiş oluruz.

“...Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan (ahlâk 
dışı davranışlardan) ve kötülüklerden alıkoyar...”

(Ankebût sûresi, 45. ayet)
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Hadis-i Şerif
“Oruç tutun, 

sıhhat* bulursunuz.”

(Taberâni, el-Mu’cemü’l-evsat, VIII, 174) 

3. Oruç Tutmak

İslam’ın beş şartından biri de ramazan ayı boyunca oruç tutmaktır. Oruç tutmak “Tan 
yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar Allah’ın sevgisini kazanmak için yeme, içme 
ve cinsel arzular gibi davranışlardan uzak durmak.” demektir.

Oruç tutarak bütün yıl boyunca çok çalışan bedenimizi dinlendirmiş oluruz. Ayrıca aç 
kalan yoksul insanların durumunu daha iyi anlamış oluruz.

* Sıhhat: Sağlık.



4. Zekât Vermek

İslam’ın beş şartından biri de zekât vermektir. Zekât, dinen zengin olan Müs-
lümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah 
rızası için fakirlere vermesidir. Dinimiz yardımlaşmaya ve dayanışma-
ya çok önem vermiştir. Bunun için dinen zengin olanların, yok-
sullara ve kimsesizlere yardım etmesine olanak sağlayan 
zekât çok önemli bir ibadettir.

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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5. Hacca Gitmek

Hacca gitmek, İslâm dininin beş şartından biridir. Hac, imkânı olan Müslümanların Mek-
ke’de bulunan Kâbe’yi ve civarındaki kutsal yerleri, belirlenmiş vakit içinde bazı dinî görevleri 
yerine getirmek suretiyle ziyaret etmesi demektir. Hacca gidenlere “hacı” denir. Hac, imkânı 
olan ve gücü yeten her Müslüman’ın hayatında en az bir defa yapması gereken bir iba-
dettir.

17

Hadis-i Şerif
“Kim çirkin söz söylemeden ve gü-

nah işlemeden hac ibadetini yerine 
getirirse annesinden doğduğu gündeki 
gibi günahsız olarak evine döner.”

      (Buhârî, Hac, 4)

Hacca gittik Mekke’ye, 
Arafat’a her yere, 
Hac Kabe’yi ziyaret,
Gitmek için dua et.



İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “İslam’ın şartının 
kaç olduğunu söyle.” dedik-
lerinde ‘’Beştir.’’ derim.

Ben Kelime-i Şehadet’in,“Eş-
hedü en lâ ilâhe illallah ve eşhe-
dü enne Muhammeden abdühû 
ve resulühü.”’ olduğunu söylerim.

Bana İslam’ın şartlarının 
neler olduğunu sordukların-
da, ben, ”Kelime-i Şehadet 
getirmek, namaz kılmak, 
oruç tutmak, zekât vermek 
ve hacca gitmek” olduğunu 
söylerim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1.  Ben İslam’ın şartı beştir diyorum ve bunu parmaklarımla gösteriyorum. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2.  Ben İslam’ın beş şartından biri olan namaz ibadetini yapıyorum. Şimdi aşağıdaki resim-
lere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!



İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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3.  Biz İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetini yapıyoruz. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; bizi bul ve işaretle.

4. Ben İslam’ın beş şartından biri olan zekât ibadetini yapıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Arkadaşım bana, “İslam’ın 
şartları nelerdir, biliyor musun?” 
diye sordu. Ne demem gereki-
yor? Unuttum. Bana söyler mi-
sin veya yazar mısın?

Bana “İslam’ın şartı kaçtır?” 
diye sorduklarında, kaç demem 
gerekir? Unuttum. Söyler mi-
sin veya yazar mısın?



İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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İSL
AM

’IN
 ŞA

RT
LA

RI

HAC

ZEKÂT

KELİME-İ 
ŞEHADET

ORUÇ

İslam’ın şartlarından biri 
olan Kelime-i Şehadet’i nasıl 
söyleyeceğimi unuttum. Ne 
demem gerekiyor? Bana 
söyler misin veya yazar mı-
sın?

İslam’ın şartlarından bi-
rini ağaca yazmayı unut-
tum, ne yazmam gereki-
yor? Bana söyler misin 
veya yazar mısın?
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Biraz da Eğlenelim
Artık İslam’ın şartlarının beş olduğunu öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Aşağıda Ahmet orucunu açmak için bekliyor. Oruç ibadeti ile ilgili ne biliyorsun? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.



Aşağıdaki resimde gördüğün insanlar hangi ibadeti yapıyorlar? Söyle veya yaz. Ardından 
resmi güzelce boya.

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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1.  Bana İslam’ın şartının kaç olduğunu söyle dediklerinde “Beştir.” derim. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru          b-) Yanlış

2.  Bir arkadaşım bana “İslam’ın şartları nelerdir biliyor musun?” dediğinde, ben de 
ona, “..........................................................................................................................................
....................................................................................................tir.” derim. Yandaki boşlu-
ğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca 
gitmek

b-) hayırlı olsun

3. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulühü.” 
ifadesine ne denir? Söyle veya işaretle.

 a-) Kelime-i Şehadet    b-) Elhamdülillah 

4.  Namaz kılmak ve oruç tutmak İslam’ın şartlarındandır. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış     b-) Doğru 

5.  Zekât vermek ve hacca gitmek İslam’ın şartlarındandır. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru     b-) Yanlış 

6.  İslam’ın şartı kaçtır? Söyle veya işaretle.

 a-) Beştir.     b-) Üçtür.
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İmanın Esaslarını Öğreniyorum

Dinimizin altı temel iman esası vardır. Bunlara “imanın şartları” da denir. İmanın temel 
esasları şunlardır:
 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

 2. Meleklere inanmak

 3. Kutsal kitaplara inanmak

 4. Peygamberlere inanmak

 5. Ahiret gününe inanmak

 6. Kadere inanmak

İman Nedir?

Kelime-i Şehadet’i söylemekle Müslüman oluruz. Ancak dinimizi güzel bir şekilde yaşa-
yabilmek için dinimizin temeli olan imanın esaslarını da öğrenmemiz gerekir.

İman, kısaca Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın peygamberi 
olduğuna inanmak anlamına gelir.

Allah’a
İman

Kadere
İman

Kitaplara
İman Ahirete

İman

Peygamberlere
İman

Meleklere 
İman

İMANIN 
ESASLARI

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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1. Allah’a İnanmak

İmanın temel esaslarından birincisi Allah’a inanmaktır. Etrafımızda gördüğümüz veya 
kullandığımız her şeyin bir yapanı ve yaratanı vardır. Örneğin, yediğimiz ekmeği bir fırıncı, 
üzerimize giydiğimiz elbiseyi ise bir terzi yapmıştır. Dünyamız, güneş ve yıldızlar çevre-
mizde gördüğümüz binlerce bitki ve hayvan kendiliğinden meydana gelmemiştir. Mutlaka 
bunları yaratan bir varlık olmalıdır. O da bizi çok seven Yüce Allah’tır. Her şeyi yaratan 
ve düzenleyen Allah birdir. O tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde 
düzensizlikler ortaya çıkardı. Nasıl ki her sınıfın bir başkanı, her ülkenin bir yöneticisi varsa 
bu kâinatın da bir yöneticisi vardır. O da bir ve tek olan yüce Allah’tır.

2. Meleklere İnanmak

İmanın temel esaslarından biri de meleklere inanmaktır. Meleklerin biz insanlar gibi 
yeme, içme, uyuma, yorulma ve cinsiyet gibi özellikleri yoktur.

Melekler, Allah’a ibadet eder, onun emri dışına çıkmaz. Melekler insanları iyiliğe ve 
güzelliğe yönlendirir.

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bazı meleklerin isimleri geçmekle birlikte bunların en çok 
bilineni dört büyük melektir. Dört büyük melekler şöyledir;
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3. Kutsal Kitaplara İnanmak

Yüce Allah bizi çok sevdiğinden hangi davranışların iyi, 
hangi davranışların kötü olduğunu bize bildirmek için pey-
gamberler aracılığı ile kitaplar göndermiştir. Bu kitaplara 
”kutsal kitap” denir. Kutsal kitaplara inanmak imanın temel 
esaslarındandır. Yüce Allah’ın göndermiş olduğu kutsal kitap-
lar sırasıyla;

4. Peygamberlere İnanmak

İslam’ın temel inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah, insanlara kut-
sal kitaptaki bilgileri öğretmeleri ve örnek olmaları için peygamberler göndermiştir. 

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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Peygamberler bize dinimizi nasıl yaşayacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi 
öğretirler. Peygamberler çocukları çok seven, çok iyi ve temiz insanlardır.

Kur’an-ı Kerim geldikten sonra diğer kitapların hükümleri kaldırılmıştır.

Tevrat Zebur İncil
Kur’an-ı
Kerim



5. Ahiret Gününe İnanmak

Ahiret dünyadan sonraki hayat anlamına gelir. Ahirete inanmak İslam’ın temel inanç 
esaslarından biridir. Çevremizde gerçekleşen bazı olaylar ahiret hayatını anlamamıza yar-
dımcı olur. Örneğin, kış mevsiminde ağaçların kuruyup yapraklarını döktüğünü sanki ölü 
gibi olduğunu görürüz. Bahar geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. 
İnsanlar da doğar ve kendisi için belirlenen süre kadar yaşadıktan sonra ölür. Ancak bu bir 
son değil, yeni ve sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Baharda yeşerip canlanan ağaçlar gibi 
insanlar da ahiret hayatında sonsuz bir şekilde yaşayacaklardır. Bu dünyada Yüce Allah’ın 
sevdiği güzel davranışlarda bulunanlar ahiret hayatında daha mutlu olacaklardır. Ancak 
kötülük yapanlar da mutlaka bunun karşılığını göreceklerdir.

6. Kadere İnanmak

Kadere inanmak, imanın temel esaslarından biridir. Kadere iman her şeyin Allah ta-
rafından bilindiğine ve zamanı gelince bunların gerçekleşeceğine inanmak demektir. Biz 
kadere inanırız ancak, sorumluluklarımızı 
da yerine getiririz. Çünkü kadere iman 
eden insan, gücünün yettiği her işin 
üstesinden gelebileceğini, gücünün yet-
mediği konularda da Allah’a güvenmesi 
gerektiğini bilir.
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“Biz her insanın kaderini kendi 
çabasına bağlı kıldık.”

(İsrâ sûresi, 13. ayet)



Bana imanın esaslarının neler ol-
duğunu sorduklarında, “Ben, Allah’a 
inanmak, meleklere inanmak, kutsal 
kitaplara inanmak, peygamberlere 
inanmak, ahiret gününe inanmak, 
kadere inanmak.” derim.

Bana “İmanın esasları kaçtır?” 
diye sorduklarında, “Altıdır.” derim.

Bana imanın ne olduğunu söyle de-
diklerinde ”Allah’ın var ve bir olduğu-
na, Hz. Muhammed’in (sav) onun pey-
gamberi olduğuna inanmaktır.” derim.

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1.  Ben “İmanın esasları altıdır.” diyorum ve bunu parmaklarımla gösteriyorum. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

3.  Biz imanın esaslarını gösteren bir trene bindik. Haydi bizi bul ve işaretle.

2.  Ben imanın esaslarından birinin kutsal kitaplara inanmak olduğunu biliyor ve kutsal 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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Alla
h’a 

iman 

Meleklere 
iman Kitaplara iman 

Kadere iman 
Ahiret gününe iman 

Peygamberlere iman 
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Ben imanın kaç esası olduğunu unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

İmanın esaslarından birini çi-
çeğe yazmayı unuttum. Ne yaz-
mam gerekiyor? Bana söyler 
misin veya yazar mısın?Allah’a

İman

Kitaplara
İman Ahirete

İman

Peygamberlere
İman

Meleklere 
İman

İMANIN 
ESASLARI

Arkadaşım bana, ‘’İmanın esasları 
nelerdir, biliyor musun?” diye sor-
du. Ne demem gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?
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Artık imanın esaslarının altı olduğunu öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Aşağıdaki iman papatyası boş duruyor. İmanın esaslarını söyle veya buraya yaz. Ardın-
dan resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim

İman 
papatyası



Ahmet aşağıda altı temeli olan bir iman anıtı yapıyor. Hangi temelin ismini yazmayı 
unutmuş? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

İMANIN ESASLARI ANITI

İNANMAK
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Bana imanın esaslarının kaç olduğunu söyle dediklerinde ‘’Altıdır.’’ derim. Doğru 

mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru    b-) Yanlış

2. Bir arkadaşım bana “İmanın esasları nelerdir, biliyor musun?’’ dediğinde ben de 

ona, “........................................................................................................................................

............................................................................................................................................”tır. 

derim. Yandaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

a-) Allah’a inanmak, meleklere inanmak, kutsal kitaplara inanmak, peygamberlere 

inanmak, ahirete inanmak, kadere inanmak

b-) hayırlı olsun, maşallah, Allah şifa versin

3. Allah’ın var ve bir olduğuna, Hz. Muhammed’in (sav) onun kulu ve peygamberi 

olduğuna inanmaya ne denir? Söyle veya işaretle.

 a-) İman    b-) Hac

4. Allah’a inanmak, meleklere inanmak, kutsal kitaplara inanmak, imanın esasların-

dandır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış    b-) Doğru 

5. Peygamberlere inanmak, ahirete inanmak, kadere inanmak imanın esaslarından-

dır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru    b-) Yanlış 

6. İmanın esasları kaçtır? Söyle veya işaretle.

 a-) Altıdır .   b-) Üçtür.
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Fâtiha Sûresini Öğreniyorum
Fâtiha Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresidir*. Gelin hep birlikte Fâtiha sûresini okuyalım ve an-

lamını öğrenelim.

İslam’ın Şartları ve İman Esasları
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*  Sûre: Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan 114 bölümden her birine denir.



Okunuşu: 

1. Bismillahirrahmânirrahîm.

2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.

3. Errahmânir’rahim.

4. Mâliki yevmiddin.

5. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în.

6. İhdinessırâtel müstakîm.

7. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

 Anlamı:

1.  Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

2.  Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır.

3.  O, Rahman ve Rahîmdir.

4. Hesap gününün sahibidir.

5.  Rabb’imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

6.  Bizleri doğru yola ilet.

7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba (hiddete) uğramışların ve sapmışların 
yoluna değil.
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Öğrenme Alanı 2

İslam Dininin Öğütlediği
 Güzel Davranışlar
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Yüce Allah bizleri çok sever. Bu nedenle bizim de birbirimizi sevmemizi ve birbirimi-
ze güzel davranmamızı ister. Dinimiz İslam insanları iyiye, doğruya ve güzele yönelterek 
onların mutlu olmalarını amaçlar. Bunun için dinimiz bizlere güzel davranışları öğütler. 
Dinimizin bizden yapmamızı istediği bazı davranışlar şunlardır:

Benim Güzel Davranışlarım

1. Doğru Sözlü Olmak

Doğruluk, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst 
olmak demektir. İyi bir insan olmanın temel özelliklerin-
den en önemlisi, doğru sözlü olmaktır.

Biz insanlarla konuşurken hep doğru sözlü olmalıyız. 
Çünkü yüce Allah bizden doğru sözlü olmamızı istemiş-
tir. Dinimiz İslam doğru sözlü olmamızı öğütler.

Ayıca doğru sözlü olan insanlar çevresine güven ve-
rirler. Doğru sözlü olduğumuzda hem çevremizdeki in-
sanlar hem de Allah bizi sever.

Hadis-i Şerif

“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi 
iyiliğe, iyilik de sizi cennete ulaştırır.” 

(Ebu Davud, Edeb, 80)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin 

işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın...”

(Ahzâb sûresi, 70. ayet)
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2. Yardımsever Olmak

Yaşadığımız toplumda herkesin sahip ol-
duğu imkânlar aynı değildir. Bazı insanlar 
zengin bazıları da yoksul olabilirler. Dini-
miz İslam, maddi durumu daha iyi olanların 
yoksul olanlara yardım etmesini öğütlemiştir. 
İhtiyacı olanlara para ile yardım etmek hem 
çok güzel bir davranış hem de bir ibadettir.

Dinimize göre yardım etmek sadece para 
ile yapılmaz. Ev temizliğinde annemize yar-
dım etmek, yere düşen bir arkadaşımızı yer-
den kaldırmak, aç bir hayvanı beslemek, bir 
yoksulu giydirmek de yardımdır. İnsanlara 
yardım ettiğimizde insanlar mutlu olurlar. 
Böylece hem insanlar hem de Allah bizi 
sever.

3. Sözünde Durmak 

Doğru sözlü olmak gibi verdiği sözde durmak 
da çok önemli ve iyi bir davranıştır. Sözünde dur-
mak, herhangi bir şey için söz verdiğinde onu tam 
ve zamanında yerine getirmektir. Sözünde durmak 
dürüstlüğün (doğru olmak) ve güvenilirliğin gere-
ğidir. Bu nedenle sözünde durmak dinimiz İslam’ın 
yapmamızı öğütlediği davranışlardan biridir. Sö-
zünde duran insanları Allah sever. Bu kimseler, 
içinde yaşadıkları toplum tarafından da sevilirler.

“... verdiğiniz sözü de yerine getirin. 
Çünkü söz (veren sözünden) 

sorumludur.”

(İsrâ sûresi, 34. ayet)

Ödünç aldığım kitabı 
bugün için okuyup geti-
receğime söz vermiştim. 

Teşekkür ederim.



İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar

42

4. Adaletli Olmak

Adaletli olmak yaptığımız işlerde hakkı 
olana hakkını vermektir. Başka bir deyişle 
adaletli olmak herkesin haklarına saygı 
göstermek demektir. Örneğin, annemiz 
bize bir pasta verse ve bunu kardeşimizle 
paylaşmamızı istese ancak, biz pastanın 
çoğunu kendimiz alsak haksızlık yapmış 
oluruz. Herkese hakkını verdiğimizde ada-
letli davranmış oluruz.

Adaletli olmak dinimiz İslam’ın biz-
den istediği güzel davranışlardan biridir. 
Çünkü yüce Allah çok adildir ve adaletli 
olanları sever. Adaletli davrandığımızda 
kimse üzülmez ve herkes mutlu olur.

“De ki: “Rabbim adaleti emretti...” 

(A’râf sûresi, 29. ayet)

1 tane sana, 1 tane de 
bana

Hepsini senin yemen 
adil mi?
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5. Büyüklerimize Saygılı Olmak

Dinimiz İslam’ın yapmamızı öğütlediği davranışlardan 
biri de büyüklere saygılı olmaktır. Büyüklere saygılı olmak 
denince aklımıza öncelikle annemiz, babamız ve diğer aile 
büyüklerimiz gelir.

Aile büyüklerimiz bizi sever ve iyiliğimizi isterler. Bu 
yüzden büyüklerimize karşı her zaman saygılı olmalıyız. 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed de (sav) bizden kü-
çük olanları sevmemizi büyük olanlara ise saygı duyma-
mızı istemiştir.1

Çevremizdeki yaşlı insanlara da saygı göstermeliyiz. 
İhtiyaç duyduklarında onlara yardım etmeliyiz. Örneğin, 
yolda gördüğümüz büyüklerimize selam vermeli, durum-
larını sormalıyız. Tren, otobüs gibi ulaşım araçlarında 
yaşlı kimselere yer vermeliyiz.

1 Tirmizî, Muhammed b. İsa (v.279/892), Sünen, İstanbul, 1992. 

Yaşlılara büyüklere
Saygı duyarım herkese
Dinim İslam’a göre
Bir öğüttür bu bize.
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6. Sabırlı ve Affedici Olmak

Günlük hayatta insanlar bazen unutarak bazen de 
doğru olduğuna inandığı için bizi üzecek davranışlarda 
bulunabilirler. Kimi zaman da biz ailemizi veya arkadaş-
larımızı üzecek davranışlarda bulunabiliriz. Ancak bu gibi 
durumlarda hemen öfkelenip karşımızdaki insanlara kırıcı 
davranmamamız gerekir. Çünkü dinimiz İslam bize sabırlı 
olmamızı öğütler. Bu nedenle bizler başkalarına karşı sabırlı olmalıyız. Hoşumuza gitmeyen 
durumlar karşısında sakin ve sabırlı olmaya çalışmalıyız. Sevgili peygamberimiz Hz. Muham-
med (sav) de karşılaştığı zor durumlarda sabretmiş, bizlere de sabırlı olmayı ve affetmeyi 
öğütlemiştir.

Affetmek insanların kusurlarını, küçük hatalarını görmemek, onları bağışlamak demektir. 
Bize karşı hata yapanları affederek Allah’a, insanlara ve bütün varlıklara karşı sevgi ve 
yakınlık kazanırız. 

Affetmek dinimiz İslam’ın öğütlediği çok güzel 
bir davranıştır. Yüce Allah bize affedici olma-
mızı, iyiliği ve güzel davranışlarda bulunmamızı 
emretmektedir. Bu nedenle insanların kusurları-
nı, küçük hatalarını affetmeliyiz.

“... Allah sabredenleri sever.”

(Âl-i İmrân sûresi, 36. ayet)

Sabırlı ol, acele etme,
Hemen de öfkelenme,
Güzel bir iş yaparsın,
Karşındakini affetmekle.
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7. Çalışkan Olmak

Çalışmak, herhangi bir konuda emek harcamak de-
mektir. İnsanın yaptığı işlerde başarılı olması çalışmasına 
bağlıdır. Dinimiz İslam çalışkan olmayı öğütler. Yüce Allah, 
çalışanları sever. Doğru ve dürüst bir şekilde çalışmak aynı 
zamanda bir ibadettir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muham-
med (sav) de bize örnek olmak için çalışmış ve ticaret 
yaparak geçimini sağlamıştır.

Öğrenci olarak öncelikle derslerimize çalışmalıyız. Böylece okulda daha başarılı oluruz. 
Derslerimizi yapıp bitirdikten sonra annemize, babamıza ve büyüklerimize yardım etmeliyiz.

Önce çalış dersine,
Sonra yardım et annene.
Çalışmak güzel şeydir,
Dinimiz emreder bize.
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8. Güler Yüzlü Olmak

Güler yüzlü olmak çevremizdeki insanlara gülümsemek-
tir. Güler yüzlü insanlar çevresine sevgi, neşe ve mutluluk 
saçar.

İnsanlara karşı güler yüzlü olmak dinimiz İslam’ın öğüt-
lediği güzel davranışlardan biridir. Peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed de (sav) güler yüzlü bir insandı. Yüce 
Allah güler yüzlü olanları sever.2

Bu nedenle biz de evde ailemize, okulda öğ-
retmen ve arkadaşlarımıza her zaman güler 
yüzlü olmalıyız.

2 Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman, el-Câmiu’s-Sağîr fî Ehâdîsi’l-Beşîri’n-Nezîr, (I-II), Beyrut, 1990.
* Sadaka: Gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardımdır.

Hadis-i Şerif
“Din kardeşinin yüzüne
gülümsemen sadakadır*.”

(Tirmizi, Birr, 36)

Uyanınca her sabah,
Gülümserim aileme.
Gülümsemek güzel şey,
Dinimiz öğütler bize.
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9. Çevremi Temiz Tutuyorum

Yaşadığımız ve günlük hayatımızda kullandığımız alanlar çevremizi oluşturur. Yani evi-
miz, sokağımız, okulumuz, sınıfımız gibi yaşadığımız her yer çevremizdir.

Yaşadığımız çevreyi kirletecek davranışlardan kaçınmalıyız. Çünkü dinimiz İslam temiz ol-
mamızı öğütler. Bu nedenle evimizi, okulumuzu ve tüm çevremizi temiz tutmalıyız. Yediğimiz 
şeylerin kabuklarını veya ambalajlarını çöp kutusuna atmalıyız.



Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Sözünde durmak nedir?” diye soruldu-
ğunda “Herhangi bir şey için söz verdiğinde onu 
tam ve zamanında yerine getirmektir.” derim.

Bana “Büyüklere karşı nasıl davranmalı-
yız?” diye sorduklarında, “Büyüklere karşı 
saygılı davranmalıyız.” derim.

Ben “Yardımsever olmak nedir?” 
diye sorduklarında, “İhtiyacı olanlara 
yardım etmektir.” derim.

Ben insanlarla ko-
nuşurken her zaman 
doğruyu söylerim.

İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Bana “İnsanlarla karşılaştığında 
nasıl davranırsın?” diye soruldu-
ğunda “Onları her zaman güler 
yüzle karşılarım.” derim.

Bana “Çöplerini nere-
ye atarsın?” diye sorduk-
larında, “Çöp kutusuna 
atarım.” derim.

Bana “Okulda başarılı olmak 
için ne yaparsın?” diye sorduk-
larında, “Derslerime çalışırım.” 
derim.

Bana “İnsanlarla sorun 
yaşadığın zaman nasıl dav-
ranırsın?” diye sordukların-
da, “Sabırlı olur ve onları 
affederim.” derim.

Bana “Adaletli davranmak nedir?” diye so-
rulduğunda “Hakkı olana hakkını vermek ve 
herkesin haklarına saygı göstermek.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.
1.  Biz yiyeceklerimizi adaletli bir şekilde paylaşıyoruz. Aşağıdaki resimlere bak; bizi bul ve 

işaretle.

2.  Ben derslerime her gün çalışıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

3.  Ben dinimizin öğütlediği gibi herkese güler yüzlü davranırım. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

4.  Ben büyüklerime saygı gösterir ve yardım ederim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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Arkadaşım bana ‘Büyüklere nasıl 
davranmalıyız?” diye sordu. Ne de-
mem gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

…….............………………………………………………………………….
…….............………………………………………………………………….
…….............………………………………………………………………….

Elimdeki çöpü ne yapacağımı unut-
tum. Ne yapmam gerekiyor? Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

…...........….............………………………………………………………………….
…...........….............………………………………………………………………….
…...........….............………………………………………………………………….

Arkadaşıma kitabını yarın getire-
ceğim diye söz verdim. Ne yapmam 
gerekiyor? Unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

….....................…………………………………………………………………...
….....................…………………………………………………………………...
….....................…………………………………………………………………...

İhtiyacı olanlar için ne yapmam ge-
rekir? Unuttum. Söyler misin veya 
yazar mısın?

…….............…………………………………………………………………...........
…….............…………………………………………………………………...........
…….............…………………………………………………………………...........

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum



İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Artık, İslam dininin yapmamızı istediği davranışları öğrendik. Şimdi biraz da eğlenelim.

Aşağıdaki görseli incele. Ayşe oyun oynarken düşmüş. Ağabeyi Ahmet ne yapıyor? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim
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Selim aşağıda ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.



İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Dinimiz İslam konuştuğumuzda doğru sözlü olmamızı öğütler. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

2. Bir arkadaşımıza söz verdiğimizde sözümüzde durmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

3. Adaletli davranmak, hakkı olana hakkını vermek ve herkese eşit davranmaktır. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış 

4. Yüce Allah güler yüzlü olanları sever. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işa-
retle.

 a-) Yanlış  b-) Doğru 

5. İhtiyacı olanlara gerektiğinde ........................................ etmek, yardımseverliktir. 
Yandaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

 a-) yardım  b-) adalet 
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6. Çöplerimizi ...................................................... atmalıyız? Yandaki boşluğa ne yaz-
mamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) çöp kutusuna b-) yere

7. Okulda başarılı olmak için derslerimize çalışmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle 
veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

8. Zor durumlar karşısında ......................................... davranmalıyız. Yandaki boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) sabırlı  b-) öfkeli

9. İnsanlarla sorun yaşadığımız zaman onları affetmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

10. Büyüklerimize ........................................... davranmalıyız. Yandaki boşluğa ne yaz-
mamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) saygılı  b-) kötü



Davranışlarımızla Örnek Olalım

Dinimiz İslam bizden bazı güzel davranışları yapmamızı ister. Bu davranışlar nelerdir, 
biliyor musunuz?

Dinimiz İslam, konuşurken doğruyu söylememizi, çalışkan olmamızı, zor durumlar kar-
şısında sabırlı olmamızı, insanlara karşı güler yüzlü olmamızı, insanlara yardım etmemizi 
ve çevremizi temiz tutmamızı ister.

İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Nasıl konuşursun?” diye sorduk-
larında, “Konuşurken yalan söylemem, hep 
doğruyu söylerim.” derim.

Bana “Okulda başarılı olmak için ne 
yaparsın?” diye sorduklarında, “Dersle-
rime çok çalışırım” derim.

Bana “Zor durumda kalırsan na-
sıl davranırsın?” diye sorduklarında, 
“Zor durumlar karşısında sabırlı dav-
ranırım.” derim.

Bana niçin güler yüzlü olduğumu sorduk-
larında, “Dinimiz insanlara güler yüzlü olmayı 
öğütlemiştir.” derim.

Bana “Zor durumda kalan insanlar 
için ne yaparsın?” diye sorduklarında, 
“Zor durumda kalan insanlara yardım 
ederim.” derim.

Bana çevremizi “Neden temiz tutmalı-
yız?” diye sorduklarında, “Dinimiz temizli-
ğe çok önem veriyor.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1.  Ben konuşurken yalan söylemem, hep doğruyu söylerim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

2.  Ben okulda başarılı olmak için, derslerime çok çalışırım. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

3.  Ben zor durumlar karşısında sabırlı davranırım. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul 
ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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4.  Ben dinimizin insanlara güler yüzlü olmayı öğütlediğini söylerim. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; beni bul ve işaretle.

5.  Ben zor durumda kalan insanlara yardım ederim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

6.  Ben çevre temizliğine çok önem veririm. Çöpleri çöp kutusuna atarım. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.



İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Annem evde yokken halıya süt 
döktüm. Anneme ne demeliyim? 
Unuttum. Söyler misin veya yazar 
mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

Okulda başarılı olmak için Ne yap-
mam gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

Ben zor durumlar karşısında 
nasıl davranacağımı unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….
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Ben insanlara karşı nasıl davran-
mam gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

Ben elimdeki çöpü nereye ata-
cağımı unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

Ben zor durumda kalan insanlara 
karşı nasıl davranmam gerekiyor? 
Unuttum. Bana söyler misin veya 
yazar mısın?

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….

………………………………..............……………………………………….



Artık İslam dininin yapmamızı istediği bazı güzel davranışları öğrendik, Şimdi biraz 
da eğlenelim.

Mert derslerinde başarılı olmak istiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? Söyle veya 
yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim
İslam Dininin Öğütlediği Güzel Davranışlar
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Konuşurken her zaman doğruyu söylemeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

2. Okulda başarılı olmak için derslerimize çalışmamız gerekir. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış 

3. Ben zor durumlar karşısında ........................ davranırım. Yandaki boşluğa ne yaz-
mamız gerekir? Söyle veya işaretle. 

 a-) sabırlı  b-) inatçı 

4. Etrafımızdaki insanlara karşı güler yüzlü olmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle 
veya işaretle.

 a-) Yanlış  b-) Doğru 

5. Yardıma ihtiyacı olan insanlara gerektiğinde yardım etmemiz gerekir. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış  b-) Doğru 

6. Biz çöp kutusuna ne atarız? Söyle veya işaretle.

 a-) Bisikletimizi  b-) Çöplerimizi

7. Ben okulda çok başarılıyım çünkü derslerime çok ........................ . Yandaki boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) çalışırım b-) uyurum
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İslam Dininin Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
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Dinimiz İslam’ın yapmamızı istediği davranışlar olduğu gibi sakınmamızı istediği çeşitli 
davranışlar da vardır. Dinimiz İslam’ın yapılmasını istemediği davranışlara israf ve savur-
ganlık örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi kötü davranışları yapmak hem bizim hem de diğer 
insanlar için zararlıdır.

1. İsraf ve Savurganlıktan Uzak Duruyorum

İsraf, ihtiyacımızdan fazlasını gereksiz yere tüketmek veya gerek-
siz harcama yapmaktır. Örneğin, evimizde veya okulumuzda 
gerekli olmadığı hâlde yanan lambalar, musluktan boşa 
akan sular israf olmaktadır.

İsraf, dinimiz İslam’ın sakınılmasını istediği hoş olmayan 
davranışlardandır. “Allah israf edenleri sevmez.3” Bu 
nedenle israf olmaması için evimizde veya okulumuzda 
lüzumsuz yanan lambaları söndürmeliyiz. Boşa akan 
musluklar var ise kapatmalıyız.

3 A’râf sûresi, 31. ayet



67

İsrafın bir diğer adı da savurgan-
lıktır. İnsanın sahip olduğu para, sağlık, 
zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve 

aşırı tüketmesine savurganlık denir.

Elimize geçen para ve harçlıklarımızı gereksiz 
yere harcamak savurganlıktır. Çünkü bu paralar bize 
daha önemli işlerimizde gerekli olabilir. Bu yüzden 
paramızı biriktirmeli ve gerekli yerlere harcamalıyız.

Zamanımızı verimli bir şey yapmadan boşa geçirmek de bir savurganlıktır. Gereğinden 
fazla televizyon izlemek ya da çok fazla bilgisayarda vakit geçirmek zaman israfına örnek-
tir. Zamanımızı verimli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Çünkü zaman geri alınamayan çok 
önemli bir şeydir. Okulda ve hayatta başarılı olmanın yolu zamanı iyi kullanmaktan geçer.

Zamanımızı iyi kullanmak için kitap okuma saati, aileye yardım saati, oyun saati gibi 
planlamalar yapabiliriz.
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Ben Ne Zaman, Ne Yaparım?

Ben lüzumsuz yere yanan 
bir lamba gördüğümde onu 
söndürürüm.

Ben boşa akan bir mus-
luk gördüğümde musluğu 
kapatırım.

Ben paramı biriktirir ve 
gerekli yerlere harcarım.

Ben zamanımı boşa har-
camam, verimli şekilde de-
ğerlendiririm.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

4.  Ben paramı biriktiriyorum ve gerekli şeylere almak için anneme veriyorum. Şimdi aşa-
ğıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

3.  Ben boş zamanlarımı kitap okuyarak geçiriyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

2.  Ben boşa akan bir musluk gördüğümde kapatıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

1.  Ben boşa yanan bir lamba gördüğümde söndürüyorum. Aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
Lüzumsuz yanan bir lamba gör-

düğümde ne yapmam gerekir? 
Unuttum. Söyler misin veya yazar 
mısın?

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

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

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

Arkadaşım   ‘Boşa akan bir mus-
luk gördüğün zaman ne yaparsın?’ 
diye sordu. Ne demem gerekiyor? 
Unuttum. Bana söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

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

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

Zamanımın boşa geçmemesi için 
ne yapmam gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?

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

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

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

Ağabeyimin verdiği para ile ne 
yapacağımı unuttum. Ne yapmam 
gerekiyor? Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

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

.................................................................................................
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Artık İslam dininin sakınmamızı istediği davranışları öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Ahmet dersini bitirmiş ve odasından çıkmak üzere ama çıkmadan önce ne yapıyor? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim



Esra boş zamanında ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

İslam Dininin Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Dinimiz İslam israftan kaçınmamızı öğütler. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

2. Lüzumsuz yanan bir lamba gördüğünde ne yaparsın? Söyle veya işaretle.

 a-) Söndürürüm.  b-) Açık bırakırım.

3. Boşa akan bir musluk gördüğün zaman ne yaparsın? Söyle veya işaretle.

 a-) Kapatırım.  b-) Açık bırakırım. 

4. Para ve harçlıklarımızı biriktirmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış  b-) Doğru

5. Paramızı gerekli yerlere harcamalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

6. Zamanımızı verimli bir şekilde geçirmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış
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Millî ve Manevi Değerlerimiz
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1. Vatanımız Türkiye

Vatan, bir milletin üzerinde özgürce yaşadığı evi, yurdu demektir. Bizim vatanımız Türki-
ye’dir. Güzel vatanımız Türkiye’de rahat ve güven içinde yaşarız. Bunun için vatanımızı çok 
severiz. Dinimize göre de vatan sevgisi önemlidir. Bundan dolayı “Vatan sevgisi imandandır.” 
sözü vatanımıza olan sevgimizi ifade eder.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana vatanımın adını sorduklarında, “Türkiye” derim.

Bana “Türkiye’yi 
haritada göster.” de-
diklerinde “İşte bura-
da.” derim.

Bana “Vatanını se-
ver misin?” diye sor-
duklarında, “Vatanımı 
çok seviyorum.” de-
rim.

Bana “Vatan sevgisinin dinimizdeki öne-
mi nedir?” diye sorduklarında, “Vatan sev-
gisi imandandır.” derim.



Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.
1.  Ben vatanım Türkiye’nin bayrağını tutuyorum. Aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve 

işaretle.

2.  Biz vatanımızın bayrağını severek taşıyoruz. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; bizi bul ve 
işaretle.

3. Ben vatanım Türkiye’nin haritasını taşıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul 
ve işaretle.

4. Öğretmenim bana vatan sevgisinin imandan olduğunu öğretiyor. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!



79

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Arkadaşım bana “Vatanımızın 
adı nedir?” diye sordu. Ne demem 
gerekiyor? Unuttum. Bana söy-
ler misin veya yazar mısın?

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

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

Arkadaşım bana ‘Vatanını seviyor 
musun?” diye sordu. Ne demem gereki-
yor? Unuttum. Bana söyler misin veya 
yazar mısın?

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

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

Dünya haritası üzerinde 
Türkiye nerede? Unuttum. 
Gösterir misin?

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

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

Türkiye



Artık vatanımızla ilgili bilgileri öğrendiğimize göre şimdi biraz da eğlenelim.

Ali, Türkiye’nin nerede olduğunu unutmuş? Aşağıdaki haritada Türkiye’yi göster. Ardın-
dan resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim
Millî ve Manevi Değerlerimiz
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1. Bizim vatanımız Türkiye’dir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru    b-) Yanlış

2. Vatan sevgisi ..................................................... . Yandaki boşluğa ne yazmamız ge-
rekir? Söyle veya işaretle.

 a-) imandandır   b-) namaz kılmak

3. Vatanımızı severiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru    b-) Yanlış

4. Aşağıdaki haritada kırmızı renkle gösterilen yer Türkiye’dir. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru    b-) Yanlış
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum



2. Bayrağımız

Bayrak bir milletin ve ülkenin sembolüdür. Bizim bayrağımız Türk bayrağıdır. Bayrağı-
mızın rengi kırmızıdır. Bayrağımızın üstünde ay ve yıldız simgeleri vardır. Bayrağımız, bizim 
bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu nedenle bayrağımızı sevmeli ve ona karşı saygılı olmalıyız.

Yukarıdaki bayraklardan han-
gisi bizim bayrağımızdır? Gös-

terebilir misin?

Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Bayrağımızın rengi 
nedir?” diye sorduklarında, 
“Kırmızıdır.” derim.

Bana “Bayrağımızın üzerinde 
hangi semboller vardır?” diye sor-
duklarında, “ay ve yıldız” derim.

Bana “Bayrağımıza karşı nasıl davranırsın?” diye 
sorduklarında, “Bayrağımızı sever ve saygı duyarım.” 
derim.

Bana “Hangisi Türk bayrağı-
dır?” diye sorduklarında. “kırmızı 
renkli ve ay yıldızlı olan” derim.
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Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben elimde Türk Bayrağı’nı tutuyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2.  Ben bayrağımızın rengi olan kırmızıyı tutuyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

3.  Ben üzerinde ay ve yıldız sembolleri bulunan bayrağımızı taşıyorum. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

4. Ben bayrağımızı seviyor ve saygı duyuyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul 
ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Arkadaşım bana bayrağımızın üzerin-
de hangi sembollerin olduğunu sordu. Ne 
demem gerekiyor? Unuttum. Bana söy-
ler misin veya yazar mısın?

............................………………………………………………………….....................

............................…………………………………………………………....................

Arkadaşım, bana bayrağımızın renginin ne ol-
duğunu sordu. Ne cevap vereceğimi unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?

............................……………………………………………………………………….

............................……………………………………………………………………….

Hangisi bizim bayrağımız unuttum. Gösterir misin?



Artık bayrağımızla ilgili bilgileri öğrendiğimize göre, şimdi biraz da eğlenelim.

Bayrağımız hangi sembollerden oluşuyor. Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim
Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1.  Bayrağımızın rengi kırmızıdır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Bayrağımızın üstünde ay ve ...................... simgeleri vardır. Yandaki boşluğa ne 
yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) yıldız b-) güneş

3. Bayrağımızı sever ve saygı duyarız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

4. Aşağıdaki bayrak Türk bayrağıdır. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış
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3. Şehit ve Gazilerimiz

Vatanımızı çok severiz bu yüzden onu korumak 
için her şeyi yaparız. Gerektiğinde vatan uğruna 
canımızı veririz. Allah yolunda ve vatan savunma-
sında mücadele ederken canını verenlere şehit de-
nir. Dinimizde de şehitler önemli bir yere sahiptir 
ve onlardan övgüyle söz edilir. Şehitler vatanımız 
için canlarını vermiştir. Bunun için onları rahmetle 
anar ve onlara dua ederiz.

Allah yolunda ve vatan savunmasında mücadele 
edip sağ kalanlara ise gazi denir. Gazilerimiz va-
tanımızı korumak için çok büyük çabalar göstermiş 
kimselerdir. Saygıyı fazlasıyla hak ederler. Bundan 
dolayı gazilerimize teşekkür etmeli ve her konuda 
onlara yardımcı olmalıyız.

Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Şehit kimdir?” diye sor-
duklarında, “Allah yolunda ve vatan 
savunmasında mücadele ederken 
canını verenlerdir.” derim.

Bana “Gazi kimdir?” diye sorduklarında, “Allah 
yolunda ve vatan savunmasında mücadele edip 
sağ kalanlardır.” derim.

Bana “Gazilere nasıl davranırsın?” 
diye sorduklarında, “Onlara teşekkür 
eder ve saygı duyarım.” derim.

89

Bana şehitler için ne yaptı-
ğımı sorduklarında, “Allah rah-
met eylesin, diye dua ederim.” 
derim.



Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1.  Ben gazilerimize teşekkür eder saygı gösteririm. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul 
ve işaretle.

2.  Ben şehitlerimize dua ediyor ve onları rahmetle anıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Arkadaşım bana, “Şehitlerimizi nasıl anar-
sın?” diye sordu. Ne diyeceğimi unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

………………………………………………………………........………………………………………….

………………………………………………………………........………………………………………….

Arkadaşım bana, “Allah yolunda ve vatan sa-
vunmasında mücadele ederken canını verenlere 
ne denir?” diye sordu. Ne demem gerekiyor? 
Unuttum. Bana söyler misin veya yazar mısın?

………………………………………………………………………........………………………........

………………………………………………………………………........………………………........

Arkadaşım bana, “Allah yolunda ve vatan sa-
vunmasında mücadele edip sağ kalanlara ne de-
nir?” diye sordu. Ne demem gerekiyor? Unut-
tum. Bana söyler misin veya yazar mısın?

………………………………………………………………........………………………………………….

………………………………………………………………........………………………………………….

Arkadaşım bana, “Gazilere nasıl davranırsın?” 
diye sordu. Ne demem gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?

…………………………………………………………………........………………………………………….

…………………………………………………………………........………………………………………….



Artık, şehit ve gazilerimize karşı görevlerimizi öğrendiğimize göre şimdi biraz da 
boyama etkinliği yapalım.

Ahmet şehitliğe gitmiş ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Etkinlik Yapalım
Millî ve Manevi Değerlerimiz
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Allah yolunda ve vatan savunmasında mücadele ederken canını verenlere şehit 
denir. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru

2. Allah yolunda ve vatan savunmasında mücadele edip sağ kalanlara gazi denir. 
Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

3. Şehitler için ......................... eder ve rahmetle anarız. Yandaki boşluğa ne yazma-
mız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) dua b-) oruç

4. Gazilerimize vatan savunmasındaki üstün gayretleri için teşekkür ederiz ve saygı 
duyarız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış
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Görgü Kuralları
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Günlük hayatımızda ailemizle, tanıdıklarımız-
la, arkadaşlarımızla veya başka insanlarla va-
kit geçiririz. Çevremizdeki insanlarla birlikteyken 
uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bunlara 
görgü kuralları denir. Toplumumuzdaki görgü 
kurallarının oluşmasında dinimizin etkisi büyüktür. 
Yemek yerken, konuşurken, giyinirken, ziyarete 
giderken bu görgü kurallarına uygun davranırız.

1. Yemekte Nasıl Davranmalıyım?

Ben tabağıma yiyeceğim kadar yemek alırım. 
Sofrada ağzım veya ellerim kirlendiğinde peçete 
kullanarak silerim. Yemek yerken konuşmaktan 
kaçınırım. Yemeğimi bitirince “Elhamdülillah!” de-
rim. Daha sonra yemeği yapana teşekkür ederek 
“Güzel olmuş, elinize sağlık!” derim. Yemek yi-
yenlere “Afiyet olsun.” derim.

Ben yemeğe, yemek yiyecek 
olanlarla birlikte otururum. 
Yemek yemeye herkesle birlik-
te başlarım ve “Bismillahirrah-
manirrahim.” derim. Yiyeceğim 
veya içeceğim şeyleri ayakta 
değil, oturarak yer ve içerim.

Hadis-i Şerif
“Temizlik, imanın yarısıdır.”

(Müslim, Tahâret, 1) 

Müslim, b. Haccâc, el-Câmiu’s- Sahîh, 
Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992. 
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana yemek yemeye nasıl baş-
ladığımı sorduklarında, herkesle 
birlikte ve “Bismillah!” diyerek de-
rim.

Bana “Yemeğini bitirdikten 
sonra yemeği yapan kişiye ne 
dersin?” diye sorduklarında, “Ye-
mek güzel olmuş, elinize sağlık!” 
dediğimi söylerim.

Bana “Yemeğini bitirdikten sonra 
ne yaparsın?” diye sorduklarında, “El-
hamdülillah!” dediğimi söylerim.

Bana “Yemek yiyenleri gördüğünde 
ne dersin?” diye sorduklarında, “Afi-
yet olsun.” dediğimi söylerim.

Afiyet olsun.



Görgü Kuralları
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Ben yemek yerken konuşmak-
tan kaçınırım.

Ben yiyeceğim şeyleri oturarak 
yerim.

Ben tabağıma yiyebileceğim ka-
dar yemek alırım.

Ben yemek yerken ağzım veya 
ellerim kirlendiğinde peçete ile sile-
rim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

4.  Ben yemeği yapan kişiye “Yemek güzel olmuş, elinize sağlık!” derim. Resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

3.  Ben yemeğe, yemek yiyecek olanlarla birlikte otururum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

2.  Ben yemek yerken ağzım veya ellerim kirlendiğinde peçete ile silerim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!

1.  Ben tabağıma yiyeceğim kadar yemek alırım ve “Bismillah!” diyerek yemeğe başlarım. 
Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Bismillah.



Görgü Kuralları
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5.  Ben içeceklerimi oturarak içerim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

6.  Ben yemeğimi yedikten sonra “Elhamdülillah!” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

7.  Ben yemek yiyenleri gördüğümde “Afiyet olsun.” derim. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

8.  Ben yemek yerken konuşmaktan kaçınırım. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve 
işaretle.

Elhamdülillah!
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
Biz hep beraber sofraya otur-

duk. Yemeğimiz hazır ama yemeğe 
başlamadan önce ne diyeceğimizi 
unuttuk. Bize söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

Yemeğimi bitirdim ama ne söy-
lemem gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

Yemeğimi yerken ellerim ve ağzım kir-
lendi. Ne yapmam gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar mısın?

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

Annemin yaptığı yemeği yedim 
ve çok beğendim ama ne demem 
gerekiyor? Unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

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



Görgü Kuralları
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Yemek yemeye başlayacağım 
ama tabağıma ne kadar yemek 
almam gerektiğini unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

Okulda yemek yiyen arkadaşla-
rıma rastladım. Onlara ne demem 
gerektiğini unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

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

Annem, içmem için meyve suyu 
verdi ama nasıl içmem gerektiğini 
unuttum. Bana söyler misin veya 
yazar mısın?

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

Yemek yerken kardeşim benimle 
konuşmak istiyor. Ne yapmam ge-
rektiğini unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
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Artık nasıl yemek yiyeceğimize dair görgü kurallarını öğrendik, şimdi biraz da eğ-
lenelim.

Resimde gördüğün çocuk yemeğini bitirmiş. Şimdi ne demesi gerekir? Söyle veya yaz. 
Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim



Resimde gördüğün çocuğun yemek yerken ağzı kirlenmiş ne yapması gerekiyor? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Görgü Kuralları
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum
1. Sofrada tabağıma yiyebileceğim kadar yemek almalıyım. Doğru mu, yanlış mı? 

Söyle veya işaretle.
 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Sofrada elim veya ağzım kirlendiğinde .......................................... kullanırım? Yan-
daki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) peçete b-) yaprak 

3. Yemek yerken konuşmaktan kaçınmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işa-
retle.

 a-) Doğru b-) Yanlış 

4. Yiyeceğimiz veya içeceğimiz şeyleri oturarak yiyip içmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru 

5. Sofraya yemek yiyecek olanlarla birlikte oturmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle 
veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru

6. Yemek yemeğe başlamadan önce “..........................................” deriz. Yandaki boşluğa 
ne yazmamız gerekir? Söyle veya aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru işaretle.

 a-) Bismillah b-) Güle güle

7. Yemeğimizi bitirdikten sonra “..........................................” deriz. Yandaki boşluğa ne 
yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) Elhamdülillah b-) Hoş geldiniz

8. Yemek yiyenlere rastladığımızda .......................................... olsun deriz. Yandaki boş-
luğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) Afiyet b-) Hoş geldiniz

9. Yemeğimizi bitirdikten sonra yemeği yapan kişiye “Yemek güzel olmuş, elinize 
sağlık.” deriz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru
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2. Konuşurken Nasıl Davranmalıyım?

Ben biriyle konuştuğum zaman 
onu dinlerim. Karşımdaki konuşma-
sını bitirince konuşmaya başlarım. 
Konuşurken nazik olurum ve neza-

ket kurallarına uyarım.

Ben büyüklerimin 
yanında alçak sesle konuşurum. 

Sınıfta ders esnasında öğretme-
nimden söz isteyerek konuşurum. 
Toplum içinde bulunuyorsam orta-
ma uygun bir ses tonuyla konu-

şurum.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Birisiyle konuşurken ne 
yaparsın?” diye sorduklarında, “Ön-
ce onu dinler, sözü bitince ben ko-
nuşurum.” derim.

Bana “Toplum içinde nasıl konu-
şursun?” diye sorduklarında, “Orta-
ma uygun bir ses tonuyla konuşu-
rum.” derim.

Bize, “Büyüklerin yanında nasıl 
konuşursunuz?” diye sordukların-
da, “Alçak sesle konuşuruz.” deriz.

“Ders esnasında bir şey söyle-
men gerekirse ne yaparsın?” diye 
sorduklarında, “Öğretmenden söz 
isteyerek konuşurum.” derim.



Görgü Kuralları
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben biriyle konuşurken önce onu dinler daha sonra konuşmaya başlarım. Şimdi aşağı-
daki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2. Ben derste konuşmak istediğim zaman öğretmenimden söz isterim. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben büyüklerimin yanında alçak sesle konuşurum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

4.  Ben başkalarıyla konuşurken nazik ve güzel bir şekilde konuşurum. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

5.  Ben topluluk/toplum içinde ortama uygun bir ses tonuyla konuşurum. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.



Görgü Kuralları
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Derste konuşmak istiyorum 
ama ne yapmam gerekiyor? 
Unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

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

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

Büyüklerimizin yanında nasıl 
konuşacağımızı unuttuk. Bize 
söyler misin veya yazar mısın?

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

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

 .....................................................................................
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Arkadaşım benimle konuşma-
ya başladı. Ne yapmam gereki-
yor? Unuttum. Bana söyler mi-
sin veya yazar mısın?

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

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

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

Toplum içinde nasıl konuşaca-
ğımı unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

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

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

İnsanlarla konuşurken nasıl 
davranacağımı unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

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

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



Artık konuşurken nelere dikkat edeceğimizi öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Ahmet derste konuşmak istediği zaman ne yapması gerekiyor? Söyle veya yaz. Ardından 
resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim

Görgü Kuralları
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Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Arkadaşımız konuşurken dinleyip sözünü bitirdikten sonra biz konuşmalıyız. Doğru 
mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Ders esnasında konuşmamız gerekirse öğretmenimizden ...........................................
................................................ konuşmalıyız. Yandaki boşluğa ne yazmamız gerekir? 
Söyle veya işaretle.

 a-) söz isteyerek b-) ayağa kalkarak

3. Büyüklerimizin yanında alçak sesle konuşuruz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

4. İnsanlarla konuşurken nazik olup nezaket kurallarına uymalıyız. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

5.  Toplum içinde ortama uygun bir ses tonuyla konuşmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

113



Görgü Kuralları

114

3. İzin İsterken Nasıl Davranmalıyım?

Ben evde anne, baba ve kardeşimin odasına 
izin alarak girerim. Anne, baba ve kardeşimin 
eşyalarını onlardan izin alarak kullanırım. Bir 

yere giderken ya da evden çıkarken anne veya 
babamdan izin alırım.

Ben derse geç kaldığımda kapıyı 
vurup, öğretmenden izin alarak sınıfa 
girerim. Arkadaşımın eşyasını izin ala-
rak kullanırım. Başkasının evine girme-
den önce zili çalarım. Kim olduğumu 
sorduklarında, ise kendimi tanıtırım.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Anne, baba ve kar-
deşinin odasına nasıl girersin?” 
diye sorduklarında, “Onlardan 
izin alarak odalarına girerim.” 
derim.

Bana “Anne, baba veya 
kardeşinin eşyalarını kullan-
man gerekirse ne yaparsın?” 
diye sorduklarında, “Onlardan 
izin alır, öyle kullanırım.” de-
rim.

Bana ”Bir yere gitmeden 
önce ne yaparsın?” diye sor-
duklarında, “Önce anne veya 
babamdan izin alırım.” derim.



Görgü Kuralları
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Bana “Başkasının evine gir-
meden önce ne yaparsın?” 
diye sorduklarında, “Zili çalar 
ve kendimi tanıtırım.” derim.

Bana “Sınıfa girmeden 
önce ne yaparsın?” diye sor-
duklarında, “Kapıyı vurup öğ-
retmenden izin alırım.” derim.

Bana “Arkadaşının eşyasını 
kullanmak istediğinde ne ya-
parsın?” diye sorduklarında, 
“Ondan izin alırım.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

3.  Ben başkasının evine girmeden önce zili çalar ve kendimi tanıtırım. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2.  Ben anne, baba veya kardeşimin eşyalarını izin alarak kullanırım. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; beni bul ve işaretle.

1. Ben anne, baba veya kardeşimin odasına izin alarak girerim. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!



Görgü Kuralları
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4. Ben arkadaşımın eşyasını izin alarak kullanıyorum. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni 
bul ve işaretle.

5.  Ben bir yere gitmeden önce anne, babamdan izin alırım. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 
beni bul ve işaretle.

6.  Ben sınıfa girmeden önce kapıyı vurup öğretmenimden izin alırım. Şimdi aşağıdaki re-
simlere bak; beni bul ve işaretle.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum
Anne, babamın odasına gir-

mek istiyorum ama ne yap-
mam gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar 
mısın?

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

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

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

Ben dışarıya çıkıp oyun 
oynamak istiyorum ama ne 
yapmam gerektiğini unuttum. 
Bana söyler misin veya yazar 
mısın?

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

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

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

Anne, baba veya kardeşi-
min eşyasını kullanacağım ama 
önce ne yapmam gerekiyor? 
Unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

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

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



Görgü Kuralları
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Arkadaşımın evine gittim. 
İçeri girmeden önce ne yap-
mam gerekiyor? Unuttum. 
Bana söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

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

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

Arkadaşımın kalemini kullan-
mak istiyorum. Ne yapmam 
gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mı-
sın?

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

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

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

Sınıfa gireceğim ama ne 
yapmam gerektiğini unuttum. 
Bana söyler misin veya ya-
zar mısın?

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

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

 ................................................................................
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Artık izin isteme ile ilgili görgü kurallarını öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Ahmet derse geç kalmış. Sınıfa girmeden önce ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından 
resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim



Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Annemizin, babamızın, ya da kardeşimizin odasına izin alarak girmeliyiz. Doğru 
mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Annemizin, babamızın, kardeşimizin ya da arkadaşlarımızın eşyalarını ............................. 
kullanmalıyız. Yukarıdaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) izin alarak b-) habersiz 

3. Bir yere gitmeden önce anne ve babamızdan izin almalıyız. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

4. Başkasının evine girmeden önce zili çalarak kendimizi tanıtırız. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru 

5. Derse geç kalmışsak sınıfa kapıyı vurup öğretmenden izin alarak gireriz. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru

6. Arkadaşımızın eşyasını kullanmak istiyorsak önce ondan izin almalıyız. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

Görgü Kuralları
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4. Nasıl Giyinmeliyim?

Ben sade, uyumlu ve te-
miz giyinirim. Bedenime uy-
gun elbise giyerim.

Ben bulunduğum ortamlarda 
oturuşuma ve davranışlarıma 
dikkat ederim. Saçlarımı tara-
rım. Ayakkabılarım kirli ise sile-
rim. Ayakkabımın boyası eskimiş 
ise ayakkabılarımı boyarım.

Düzenli Ali
Benim adım Ali. Ben giyeceğim kıyafetlere çok dikkat ederim. 

Giyeceğim kıyafetin temiz olması benim için çok önemlidir. Ben 
abime veya ablama ait olan ve bedenime uygun olmayan kıyafet-
leri giymem. Çünkü bu tür kıyafetlerde rahat edemem. Bu yüzden 
bedenime uygun kıyafetler giyerim. Bedenime uygun kıyafetleri 
giydiğim için ailem ve çevremdeki insanlar mutlu olur. Giyeceğim 
kıyafetlerin temiz olmasına dikkat ederim.

Saçlarımı tararım, ayakkabım kirli ise ayakkabımı silerim. Ayakkabımın boyanması gereki-
yorsa boyarım. Çok temiz ve düzenli olmaya çalışırım. Çünkü temiz ve düzenli olmak çok 
güzel bir davranıştır. Temiz ve düzenli olduğum için öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni 
çok sever. Arkadaşlarım da benim gibi temiz kıyafetler giyerler, bedenlerine uygun kıyafet 
seçerler. Ayrıca onlar da saçlarını tarayıp ayakkabılarını temizlerler. Herkes temiz olmaya 
ve kıyafetlerine dikkat etmeye çalışmalı.

Ben sınıfta, evde veya başka bir yerde oturmama çok dikkat ederim. 
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana nasıl giyinmem gerektiği 
sorulduğunda “Sade, uyumlu, te-
miz ve bedenime uygun giyinirim.” 
derim.

Bana “Bulunduğun ortamlarda 
nasıl davranırsın?” diye sordukların-
da, “Oturuşuma, kalkışıma ve dav-
ranışlarıma dikkat ederim.” derim.

Bana “Saçların dağınıksa ne ya-
parsın? diye sorduklarında, “Saçla-
rımı tararım.” derim.

Bana “Ayakkabıların kirli ise 
ne yaparsın?” diye sorduklarında, 
”Ayakkabımı boyar ya da silerim.” 
derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.
1.  Ben “Sade, uyumlu, temiz ve bedenime uygun giyinirim.” Şimdi aşağıdaki resimlere bak; 

beni bul ve işaretle.

2.  Ben bulunduğum ortamlarda “Oturuşuma, kalkışıma dikkat ederim.” Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

3. Ben “Saçlarımı tararım.” Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

4. Ben ayakkabılarım kirli ise “Ayakkabımı boyar ya da silerim.” Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!



Görgü Kuralları
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Ben dışarı çıkmadan önce nasıl giyin-
mem gerektiği unuttum. Bana söyler mi-
sin veya yazar mısın?

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

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

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

Ben dışarı çıkmadan önce saçlarımın 
dağınık olduğunu farkettim. Ne yapmam 
gerekiyordu? Unuttum. Bana söyler mi-
sin veya yazar mısın?

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

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

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

Ben bulunduğum ortamlarda nasıl dav-
ranmam gerektiğini unuttum. Bana söy-
ler misin veya yazar mısın?

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

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

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

Ben dışarı çıkacağım ama ayakkabıla-
rım kirlenmiş. Ne yapmam gerekiyordu? 
Unuttum. Bana söyler misin veya yazar 
mısın?

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

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

 ..................................................................................................................
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Artık kılık kıyafetle ilgili görgü kurallarını öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Hakan ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim



Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Ben dışarı çıkmadan önce sade, uyumlu, temiz ve bedenime uygun giyinirim. Doğ-
ru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Dışarı çıkmadan önce saçlarımızı taramalıyız. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya 
işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

3. Dışarı çıkmadan önce ayakkabımız kirli ise ayakkabılarımızı silmeliyiz. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru 

4. Bulunduğumuz ortamlarda oturuş ve kalkışımıza dikkat etmeliyiz. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

Görgü Kuralları
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5. Ziyaretlerde Nasıl Davranmalıyım?

Ben hasta olan bir ta-
nıdığımı ailemle birlikte 
ziyaret ederim. Ziyaret 
ettiğim kişiye "Geçmiş ol-
sun." derim. Böylece has-
talıktan kurtulup çabucak 
iyileşmesini dilerim.

Ben akrabalarımı veya komşularımı ziyarete ailemle beraber gi-
derim. Bizi ziyarete gelenler olduğunda ise onları güler yüzle kar-
şılarım ve onlara "Buyurun!" derim. Bizi ziyaret eden akrabalarımın 
ve komşuların hatırlarını sorarım.
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Bana “Eve gelenleri nasıl 
karşılarsın?” diye sordukla-
rında, “Güler yüzle karşılar 
ve onlara buyurun.“ derim.

Bana “Akrabalarını veya 
komşularını kiminle ziyarete 
gidersin?” diye sordukların-
da, “Ailemle birlikte giderim.” 
derim.
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Bana “Hasta birini ziyaret 
ettiğinde ne dersin?” diye sor-
duklarında, ona “Geçmiş olsun.” 
dediğimi söylerim.

Bana “Akraba veya kom-
şularla karşılaştığında ne ya-
parsın?” diye sorduklarında, 
“Hatırlarını sorarım.“ derim.

Bana “Hasta olan tanıdıkla-
rını kiminle ziyaret edersin?” 
diye sorduklarında, “Ailemle 
birlikte ziyaret ederim.“ de-
rim.



Görgü Kuralları
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1. Ben akrabalarımı veya komşularımı ailemle birlikte ziyarete giderim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2.  Ben evimize ziyarete gelenleri güler yüzle karşılar ve onlara “Buyurun.” derim. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!
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3. Ben tanıdığım birisiyle karşılaştığımda onun hatırını sorarım. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

4. Ben hasta olan tanıdıklarımı ziyarete ailemle birlikte giderim. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

5. Ben hasta ziyaretine gittiğimde hasta olan kişiye “Geçmiş olsun.” derim. Şimdi aşağıdaki 
resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Geçmiş olsun.



Görgü Kuralları

134

Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Ailemle birlikte hasta ziyaretine 
gittim. Hasta olan kişiye ne söyle-
mem gerekiyor? Unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

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

Komşumla sokakta karşılaştım. 
Ne diyeceğimi unuttum. Bana 
söyler misin veya yazar mısın?

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

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

Tanıdıklarımız bizi ziyarete gel-
diler. Ne diyeceğimi ve nasıl dav-
ranacağımı unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

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

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

Akrabalarımı veya komşularımı 
kiminle birlikte ziyaret etmem ge-
rekiyordu? Unuttum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

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

 ..........................................................................................
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Artık ziyaretlerde nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili görgü kurallarını öğrendik, 
şimdi biraz da eğlenelim.

Ahmet, hasta olan arkadaşı Ayşe’yi ziyarete gelmiş. Ahmet’in ne demesi gerekiyor? Söyle 
veya yaz. Ardından resmi güzelce boya.

Biraz da Eğlenelim



Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Akrabalarımızı ve komşularımızı ailemizle beraber ziyaret etmeliyiz. Doğru mu, 
yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru  b-) Yanlış

2. Bizi ziyaret edenleri güler yüzle karşılar ve “.............................................................. .” 
deriz. Yandaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) Buyurun b-) Allah’a ısmarladık

3. Akraba veya komşularımızla karşılaştığımızda hatırlarını sorarız. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru 

4. Hasta olan tanıdıklarımızı ailemizle beraber ziyaret etmeliyiz. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle

 a-) Doğru b-) Yanlış

5. Hasta olan birine “.......................................... .” deriz. Yandaki boşluğa ne yazmamız 
gerekir? Söyle veya aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru işaretle.

 a-) Geçmiş olsun b-) Buyurun

Görgü Kuralları
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6. Başka Nelere Dikkat Etmeliyim?

Ben otobüs, tren, vapur gibi toplu 
taşıma araçlarında hastalara, yaşlıla-
ra ve çocuklu bayanlara yer veri-
rim. 

Ben evden dışarı çıktığımda tra-
fik kurallarına uygun hareket ede-
rim.

Ben hapşırdığımda, öksürdüğüm-
de ya da esnediğimde ise elimle ağ-
zımı kapatırım.

Ben insanlara karşı bir hata yap-
tıktan sonra "Özür dilerim." derim.
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim?

Bana “Otobüs, tren gibi toplu ta-
şıma araçlarında nasıl davranırsın?” 
diye sorduklarında, “Hasta, yaşlı ve 
çocuklu bayanlara yer veririm.” de-
rim.

Bana ”Yaptığın bir hatadan son-
ra ne yaparsın?” diye sorduklarında, 
“Özür dilerim.” derim.

Bana ”Hapşırdığımda, öksürdü-
ğümde ya da esnediğimde ne ya-
parsın?” diye sorduklarında, “Elimle 
ağzımı kapatırım.” derim.

Bana “Evden dışarı çıktığında na-
sıl davranırsın?” diye sorduklarında, 
“Trafik kurallarına uygun hareket 
ederim.” derim.
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Aşağıdaki soruları oku veya dinle, ardından doğru resmi bul.

1.  Ben otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında hasta, yaşlı veya çocuklu bayanlara yer 
veririm. Şimdi aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

2. Ben insanlara karşı yaptığım bir hatadan sonra özür dilerim. Şimdi aşağıdaki resimlere 
bak; beni bul ve işaretle.

3. Ben hapşırdığımda, öksürdüğümde ya da esnediğimde elimle ağzımı kapatıyorum. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

4. Ben evden dışarı çıktığımda trafik kurallarına uygun olarak hareket ediyorum. Şimdi 
aşağıdaki resimlere bak; beni bul ve işaretle.

Ben Kimim? Beni Bul!



Görgü Kuralları
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Ben Ne Zaman, Ne Söylerim? Unuttum

Ben hapşırdığımda veya öksür-
düğümde ne yapmam gerektiğini 
unuttum. Bana söyler misin veya 
yazar mısın?

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

Otobüse yaşlı, hasta veya çocuk-
lu biri bindiğinde ne yapmam gerek-
tiğini unuttum. Bana söyler misin 
veya yazar mısın?

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

Arkadaşıma karşı bir hata yap-
tım ve onu üzdüm. Ne yapmam ge-
rekiyor? Unuttum. Bana söyler mi-
sin veya yazar mısın?

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

Ben çoğu zaman trafikte ne ya-
pacağımı unuturum. Bana söyler 
misin veya yazar mısın?

 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
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Artık görgü kurallarını öğrendik, şimdi biraz da eğlenelim.

Serhat, otobüse yaşlı biri binince ne yapıyor? Söyle veya yaz. Ardından resmi güzelce 
boya.

Biraz da Eğlenelim



Okuyorum, Dinliyorum, Doğru Cevabı Söylüyorum

1. Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında hasta, yaşlı ve çocuklu bayanlara yer 
vermeliyiz. Doğru mu, yanlış mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

2. Hapşırdığımızda, öksürdüğümüzde ya da esnediğimizde elimizle ................................ 
kapatırız. Yukarıdaki boşluğa ne yazmamız gerekir? Söyle veya işaretle.

 a-) ağzımızı b-) kulağımızı

3. Bir arkadaşımıza karşı hata yaptığımızda ondan özür dilemeliyiz. Doğru mu, yanlış 
mı? Söyle veya işaretle.

 a-) Yanlış b-) Doğru 

4. Toplum içinde ortama uygun bir ses tonuyla konuşmalıyız. Doğru mu, yanlış mı? 
Söyle veya işaretle.

 a-) Doğru b-) Yanlış

Görgü Kuralları
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