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Kitabımızı Tanıyalım

III. Kademe İşlevsel Okuma-Yazma Metin Kitabı (İş ve Meslek Yaşamım Teması) 
ilk okuma-yazmayı öğrenmede zorlanan öğrencilerin iş ve meslek yaşamlarını 
daha bağımsız sürdürebilmeleri için gerekli olan okuma-yazma becerilerini 
kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilere, ders kitabı ile sosyal 
yaşamlarında sıklıkla kullanılan sözcükleri okuma ve yazmanın öğretilmesi, 
çalışma kitabı ile bu sözcüklere yönelik tekrar çalışmalarının yaptırılmasının 
ardından metin kitabında, ders kitabında öğretilen sözcükleri içeren metinlerle, 
bu sözcükleri cümle ve metin içinde okuyabilmeleri planlanmıştır. Metin kitapları 
oluşturulurken öğrencinin öğrendiği sözcüğü, cümle ya da metin içinde tanıması 
ve bağlama uygun anlamlandırması amaçlanmıştır.

Kitapta yer alan sözcükler, III. Kademe İş ve Meslek Yaşamım ile ilgili ders 
kitaplarında yer alan sözcüklerdir. Bu sözcükler içerisinden birbiri ile ilişkili olan 
ve aynı metin içerisinde yer alabilecek olan sözcükler gruplandırılarak metinler 
oluşturulmuştur. Temalarda yer alan birbiri ile ilişkili bazı sözcükler aynı 
metinde yer almış, bazıları için ise tek metin yazılmıştır. Toplamda 50 sözcüğü 
içinde barındıran metin kitabında 15 metin bulunmaktadır. 

Kitapta yer alan metinler “Sözcüğü metin içerisinde gösterildiğinde okur.” hedef 
davranışına yönelik hazırlanmış olup metinlerin kademeye, temaya ve 
öğrencilerin yaş düzeyine uygun eğitici ve öğretici olmasına özen gösterilmiştir.  
Metin kitabı içerisinde metinde anlatılanları oldukça yalın bir şekilde betimleyen 
görseller kullanılarak bu görseller öğrencinin ilgisini ve dikkatini çekecek şekilde 
düzenlenmiştir. Uyarı ve levhalar ile ilgili sözcüklerde uyarı veya levha işaretinin 
kullanım alanı, neden kullanıldığı ile ilgili bilgilere yer veren metinler yazılmıştır. 
Bu sayede öğrencilerin iş ve meslek yaşamlarında karşılaştıkları uyarı ve levha 
işaretlerini sadece okumaları değil aynı zamanda bu uyarı ve levhalara uygun 
şekilde davranmalarını sağlamak da amaçlanmıştır.  
 



Kış Ayları
Aralık, ocak, şubat. 
Kış geldi, keyfine bak. 
Bak! Geldi aralık.
Güneş yok. Karanlık. 
Rüzgar çalar ıslık.
Bak! Geldi ocak 
Sobalar yanar sıcak sıcak?
Hadi! Getir yakacak.
Bak! Geldi şubat! 
Her yer ıslak ve berbat.
Unutma kışı evlat.
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İ lkbahar Ayları
Mart, nisan, mayıs.
Çiçekler konuşur fıs fıs. 
Bak! Geldi mart. 
Şapkanı başına tak.
Çileğin tadına bak.
Bak! Geldi nisan.
Kuzuları otlatır çoban.
Artık giyme kaban.
Bak! Geldi mayıs. 
Yılanlar tıs tıs.
Kediler pıs pıs.
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Yaz Ayları
Haziran, temmuz ağustos.
Okullar paydos. 
Bak! Geldi haziran. 
İç buz gibi ayran.
Yap düğün seyran.
Bak! Geldi temmuz.
Al kıpkırmızı karpuz.
Olma sakın mutsuz.
Bak! Geldi ağustos.
Al yanına termos.
İç çayını dost dost.
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Sonbahar Ayları
Eylül, ekim, kasım.
Bil bakalım hangi mevsim?
Sonbahardır bu mevsim.
Bak geldi eylül.
Mısırlar püskül püskül.
Ötüyor her yerde bülbül.
Bak geldi ekim. 
Kapıyı çalan kim?
Portakal dilim dilim.
Bak! Geldi kasım. 
Üzümler salkım salkım.
Onları yemen lazım.

12



13



 Sevim çok unutkan bir çocukmuş. Sürekli 
yanında oturan arkadaşından kitap, boya gibi 
okul araç gereçlerini ödünç alırmış. Arkadaşı 
ona bir takvim hazırlamasını ve okula 
getireceklerini takvime yazmasını önermiş.
 Sevim arkadaşının bu fikrini çok beğenmiş. 
Kırtasiyeden bir karton almış. Haftada yedi gün 
olduğu için cetvel ile kartonu yedi bölüme 
ayırmış. Kartona yedi tane dik çizgi çizmiş. 
Sonra ekim ayının takvimini yapmak için beş 
tane de yatay çizgi çizmiş. Küçük kareler elde 
etmiş. Bu karelerin her birine 1’den 
başlayarak 31’e kadar rakamlar yazmış. 
Daha sonra günler için ayırdığı kısma 
sırasıyla pazartesi, salı sonra çarşamba daha 
sonra perşembe ve cuma son olarak da 
cumartesi ve pazar yazmış. Bunlar bir haftada 
bulunan günlerin isimleriymiş. 
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Sevim’ in Takvimi
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 Pazartesi bölümüne matematik kitabı ve 
defteri, salı bölümüne eşofmanlar, çarşamba 
bölümüne boyalar ve resim defteri, perşembe 
bölümüne flüt, müzik defteri ve kitabı yazmış. 
Kalmış cuma, cumartesi ve pazar. Cuma 
bölümüne Türkçe kitabı ve defteri yazmış. 
Cumartesi ve pazar bölümüne okul tatil 
olduğu için yazacak bir şey bulamamış. Sevim 
cumartesi, pazar bölümüne de ev ödevi 
yazmış. Böylece ev ödevini yapmayı 
unutmayacakmış. 
 Bu takvim Sevim’in çok işine yaramış. Her 
pazartesi matematik kitabını, salı günleri 
eşofmanlarını, çarşamba günleri boyalarını ve 
resim defterini, perşembe günleri flüt, müzik 
defteri ve kitabını, cuma günü de Türkçe 
kitabını ve defterini unutmamış. Arkadaşına da 
bu fikir için çok teşekkür etmiş.  
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 Gün, ay ve yıl yakın arkadaşlarmış. Gün, 
arkadaşlarına hep ne kadar kısa olduğundan 
şikayet edermiş. Gün arkadaşlarına:
-Gündüz oluyor, gece oluyor gün bitiyor, 
demiş. 
 Ay ise:
-Bende senden 30 ya da 31 tane var. Sadece 
şubatta ya 28 ya da 29 tane oluyorsun. Ben 
de bütün günleri bir arada tutmakta 
zorlanıyorum, demiş. 
 Yıl ise:
-İçinizde en uzunu benim. Bende 12 ay ve 
365 gün var. Gece oluyor, gündüz oluyor. 
Gün bitiyor, ay bitiyor. Ama ben bitmiyorum, 
demiş. 
 Bu konuşmaları Mehmet duymuş ve demiş ki:
-Gün olmazsa ay olmazdı. Ay olmazsa yıl 
olmazdı. Her biriniz zamanın en önemli 
arkadaşlarısınız. Önemli olan zamanı iyi şekilde
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 Gün, Ay ve Yılın Arkadaşlığı



kullanabilmektir. Gün geçmeden sorumlukları 
yerine getirmeliyiz. Her ay yaptıklarımızı 
gözden geçirmeliyiz. Bir yıl boyunca önceden 
hedeflediklerimizi yapmalıyız.  
 Zamanı iyi kullanırsak başarılı oluruz. Gün, 
ay ve yıl el ele tutuşarak, hep birlikte 
Mehmet’e teşekkür etmişler.  
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 Babam, annem ve ben tatile çıkmıştık. Bir 
otelde kalacaktık. Babam otelde resepsiyona 
gitti. Oda anahtarlarını alacaktı. Beni de 
yanına çağırdı. Bana, “Sen de nasıl otele giriş 
yapıldığını öğren.” dedi.
 Babama doldurması için bir form verdiler. 
Babam önce adı-soyadı kısmına adını ve 
soyadını yazdı. Sonra adres ve oturduğu şehir 
kısmını doldurdu. En son olarak da tarih 
kısmını doldurdu. Babama “Başka nerelerde bu 
bilgileri isterler?” diye sordum. Babam “Eğer 
bir işe, bir sınava başvurursan ya da bir belge 
istersen adı-soyadı, adres ve şehir bilgilerin 
olmalı.” dedi. Bu tatilde hem çok eğlendik hem 
de bir formun nasıl doldurulacağını öğrendim.  

 Resepsiyonda Öğrendiklerim
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 Ben çok gerekli bir belgeyim. Benden 
herkeste vardır. Beni mutlaka yolculuk ederken 
yanınızda taşımalısınız. Görevliler istediğinde 
göstermelisiniz. Bir yere kayıt olurken, bir otele 
giriş yapmak için bana gerek vardır. Benim 
üstümde T.C. kimlik no yazar.

 Bil in Bakal ım Ben Neyim?
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Doğum tarihi yazar. Bir de doğduğun şehir 
yazar. Aynı zamanda bu belgede bir tarih 
daha vardır. O da bu belgenin sana veriliş 
tarihidir. 
 Bilin bakalım üzerinde T.C. Kimlik No, 
Doğum Tarihi, Şehir yazan belge nedir?



 Bir formu bir işe ya da sınava başvururken 
doldurabiliriz. Doldurmamız için bir formu 
bize, bir spor merkezine üye olurken ya da bir 
alışveriş kartı alırken de verilebilirler. Bir 
formda doldurulması gereken bölümler vardır. 
Bunlar; adı-soyadı, doğum tarihi, yaş, telefon 
numarası, adres ve imza bölümleridir. Bunlar 
doldurulması zorunlu olan bölümlerdir. 
 Adı-soyadı kısmına adımızı ve soyadımızı; 
doğum tarihi bölümüne ay, gün ve yıl olarak 
doğum tarihimizi; yaş bölümüne yaşımızı; 
telefon numarası bölümüne telefonumuzu; 
adres bölümüne ise adresimizi eksiksiz olarak 
doldurmalıyız. Son olarak imza bölümüne 
imzamızı atmalıyız. Böylece formu doldurma 
işlemimiz bitmiş olur.
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Bir Form Doldurmak
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 Resepsiyon otellerde, otele gelen misafirleri 
kabul eden yerdir. Otele giriş yapmak için önce 
resepsiyon bölümüne gidilir. Resepsiyonda sizi 
karşılayan kişinin görevi, kalacağınız odayı 
ayarlamak ve formu doldurtmaktır. Resepsiyon 
bölümündeki kişiler hep güler yüzlü olmak 
zorundadır. 
 Bir otele gittiğinizde resepsiyon bölümüne 
gidiniz. İsminizi söyledikten sonra önceden oda 
ayırttıysanız, resepsiyon görevlisi bilgisayardan 
bakar. Size odanızın anahtarını verir. Bir form 
verir. Formdaki bilgileri doldurmanızı ister. 
Eğer oda ayırtmadıysanız, oda ücretlerini önce 
ona sormanız gerekir. Resepsiyondaki kişiler 
size oda fiyatları ve otelin özellikleri hakkında 
bilgi verir. Otelden çıkış yaparken de resepsiyon 
bölümüne gidip ücreti ödemeniz gerekir.  Sakın 
resepsiyon bölümüne başvurmadan otele giriş 
ve otelden çıkış yapmayınız. 

Resepsiyon
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 Yaz tatili gelmişti. Babam beni yaz tatilinde 
iş yerine götüreceğine söz vermişti.  Bir sabah 
erkenden uyandık. Babam takım elbiselerini 
giydi. Kravatını taktı. Ben de giyindim. Babamın 
iş yerine gideceğim için çok heyecanlıydım. 
Birlikte arabamıza bindik.  15 dakika sonra 10 
katlı bir binanın önünde durduk. Babam garaja 
arabamızı park etti. 
 Babamın işyerinin kapısından girdik. Kapının 
karşısında danışma yazan bir yer vardı. 
Babam:
-Bak bu bölüm danışma. Böyle büyük iş 
yerlerinde ya da hastanelerde, alışveriş 
merkezlerinde danışma bölümü olur.  İnsanlar 
gitmek istedikleri yerleri bu bölüme sorabilirler. 
 Asansöre bindik. Üçüncü kata çıktık ne kadar 
çok oda vardı. Her odanın üzerinde bir yazı 
vardı. Ben yazıları okuyarak babamın arkasından 
koridorda ilerledim. Bir odanın üzerinde “DEPO”, 
diğerinde “PERSONELE AİTTİR” yazıyordu. 
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Babamın İşyeri



 Babama, “Depo yazan yerde ne var?” diye 
sordum. Babam:
-Oraya evrakları dosyalayıp koyuyoruz. Kapısı 
kilitlidir. Sadece yetkili kişiler girebilir. 
 “PERSONELE AİTTİR” yazan yere yaklaşınca, 
babam:
-Gel seni hep sana bahsettiğim Bekir Amca ile 
tanıştırayım. O, bizim katı çok temiz tutan 
temizlik görevlisidir. 
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 İçeri girince, Bekir Amca bizi gülümseyerek 
karşıladı. Onunla tanıştıktan sonra koridorda 
yürümeye devam ettik. Kantin yazan yerin 
önünde durduk. Babama “Bizim okulda da 
kantin var.” dedim. Babam gülümsedi. Oradaki 
bir ağabeye “Cemal, bize iki çay getirir misin?” 
dedi. İlaç kokan bir odanın önünden geçtik.
Babam:
-Bak! Burası revir. Beyaz önlüklü bir sağlık 
görevlisi sandalyede oturuyordu. “Neden revir 
var?” diye babama sordum. Babam:
-Bazen iğne olmak için geliyoruz. Bazı günler 
de doktor var. Doktor geliyor. Hasta olursak 
ona muayene oluyoruz. “Bizim okulda da revir 
var. Ama doktor gelmiyor.” dedim.  
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Babam:
-Burası senin okula benziyor herhalde. 
Gülümseyerek bana baktı. Sonra büyük büyük 
camları olan bir odanın önünden geçtik. 
Babam:
-Bak burası da ofis. Bu katta çalışanlar burada 
oturuyor. 
Kapının üzerinde ofis yazıyordu. İçeri kalabalık 
görünüyordu. Babam:
-Çayımızı içtikten sonra ofisteki arkadaşlar ile 
seni tanıştırırım.
 Nihayet babamın odasına gelmiştik. 
Üzerinde müdür yazılı idi. Babamın odasına 
girdik, çaylarımızı içtik. Sonra babam beni 
arkadaşları ile tanıştırdı. Çok eğlenceli bir gün 
geçirmiştim. 
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  Ellerimizi Korumak
 Sağlık ve güvenliğimizi korumak için çevremizde 
birçok levha bulunmaktadır. Bu levhalardan  
“eldiven kullan” levhasını birçok işyerinde 
görmek mümkün.



 Hastanelerde hemşireler bir hastanın kanını 
alırken, serumlarını değiştirirken, iğne yaparken 
eldiven kullanır. Ameliyathanelerde doktorlar 
eldiven kullanır. Bu nedenle hastanelerde 
eldiven kullan levhası ile sık sık karşılaşabiliriz. 
 Fabrikalarda da eldiven kullan levhasını 
görebiliriz. Koruyucu gözlük kullan, Isıya 
dayanıklı eldiven kullan, gözlük ve eldiven 
kullan bu levhalardan bazılarıdır. Fabrika 
çalışanlarının ellerini iş kazalarından koruması 
için bu levhaların koyulması gerekmektedir.   
 Bazı işyerlerinde de eldiven kullan levhası ile 
karşılaşılabilir. Örneğin; cam işleri ile uğraşılan 
iş yerlerinde, kesici maddelerle çalışılan iş 
yerlerinde mutlaka eldiven kullan levhası 
bulunur. 
 Evde anneler bulaşık yıkarken plastik eldiven 
kullanır. Böylece ellerine bulaşık deterjanı 
zarar vermez. Babalar ise kesici bir alet 
kullanırken ya da bir şeyleri yapıştırırken 
ellerini korumak için eldiven kullanabilir.
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 Hafta başıydı. Öğretmenim sınıfa girdi. 
Elinde levhalar vardı. Bize:
-Bugün sizinle farklı bir ders işleyeceğiz. 
Levhaların anlamlarını öğreneceğiz. Önce 
levhanın anlamını açıklayayım. İnsanların 
güvenliğini ve sağlığını korumak için kullanılan 
işaretledir. 
Bize:
-Hadi söyleyin bakalım! Sizin çevrenizde 
gördüğünüz levhalar var mı? 
 İşaret sözcüğünü duyunca, hemen aklıma 
trafik işaretleri geldi. Öğretmenime trafik ışığı 
dedim. Öğretmenim:
-Öyle işaretler değil bunlar. Genellikle iş 
yerlerinde, binalarda, okullarda hastanelerde 
olan bazıları resimli bazıları sadece yazılı olan 
işaretler.
Bir arkadaşım:
-Ben alışveriş merkezinde gördüm “kaygan 
zemin” yazıyordu. 
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Levhalarla Ders



Öğretmenim:
-Evet işte bu tür işaretlerin bulunduğu 
levhalar. Şimdi size bazı levhaları tanıtacağım. 
 Öğretmenim bir levha aldı. Üzerinde “yasak 
bölge” yazılıydı. Üzerinde eliyle dur yapan bir 
adam resmi vardı.  Öğretmenim:
-Bu levhayı görünce ne yaparsınız?
-Hepimiz birlikte “Girmeyiz.” dedik.
Öğretmenim:
-Evet, biz bu levhayı askeri bölgelerde, 
inşaatlarda görebiliriz. İzinsiz giremeyeceğimiz 
yerlere ya da tehlikeli yerlere yasak bölge 
levhasını koyarlar. 
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 Öğretmenim sonra ikinci levhayı gösterdi. 
Üzerinde “baret giy” yazıyordu. Üzerinde de 
şapka giymiş bir adam resmi vardı. Öğretmenim:
-Baret ne demek çocuklar?
 Hepimiz birlikte şapka diye bağırdık. Öğretmenim 
gülümsedi ve bize:
-Baret sizin taktığınız şapka gibi değildir. İşçilerin 
başlarına giydikleri plastik ya da metalden 
yapılmış bir başlıktır. Onların başlarını korur. Peki 
aranızdan daha önce bu 
levhayı gören var mı?  
Bir arkadaşım parmak 
kaldırdı: 
-Benim babam inşaatta 
çalıyor. Onun da böyle 
bir bareti var. 
Öğretmenim:
-Evet daha çok inşaat 
alanlarında “baret giy” 
levhasını görebiliriz. Ama 
bazı fabrikalarda da bu 
levhayı görebiliriz.
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 Öğretmenin üçüncü levhayı gösterdi. 
Levhanın üstünde “tehlikeli bölge” yazılıydı. 
Öğretmenim:
-Sakın bu yazıyı görünce o bölgeye girmeyin. 
Ya bir elektrik tehlikesi ya da üstünüze bir şey 
düşme gibi tehlikeli bir durum vardır. Tehlikeli 
bölge levhası sağlığımızı ya da güvenliğimizi 
tehdit eden yerlerde bulunur.

37



38



 Öğretmenim dördüncü levhayı gösterdi. 
Üstünde “merdiven kullan” yazılıydı.
Öğretmenim:
-Bu levhayı genellikle asansörlerin önünde 
görürüz. Asansör bozuk olunca merdiven 
kullan levhasını koyarlar. Bu durumlarda 
asansöre binmek tehlikelidir. Merdivenden 
çıkmalıyız. 
 Çok zevkli ve yararlı bir ders işlemiştik. 
Hepimiz öğretmenimize bu ders için teşekkür 
ettik. Bu dersten sonra etrafımızda gördüğümüz 
levhaları artık anlayabiliyorduk. 

 

39



 Bilin bakalım ben neyim?
 Ben insanları çok katlı binalarda hızlı olarak 
yukarı katlara taşırım. Bana binince merdiveni 
kullanmaya gerek yoktur. Apartmanlarda,  
hastanelerde, çok katlı binalarda, alışveriş 
merkezlerinde bulunurum. Benim düğmelerim 
vardır. Aşağı ok düğmesine basarsanız, beni 
aşağı, yukarı ok düğmesine basarsanız yukarı 
çağırırsınız. İçime bindiğinizde, kapım kapanır. 
Hangi kata çıkmak isterseniz o katın düğmesine 
basarsınız. Kolayca sizi istediğiniz kata taşırım. 
 Benim ne olduğumu bildiniz değil mi? Ben 
asansör. Asansör yazısını gördüğünüzde eğer 
merdivenden çıkmak istemiyorsanız, benim 
önümde durun. Düğmeye basın. Ben gelince 
dikkatli bir şekilde binebilirsiniz. 
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Asansör
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 Birbirine çok benzeyen üç arkadaş varmış. 
Bunların isimleri yüksek voltaj, sıcak yüzey, 
elektrik tehlikesi imiş. “Yüksek voltaj” daha çok 
trafolarda bulunmayı severmiş. Trafolar 
binalara elektrik dağıtımının olduğu yerlermiş. 
Bazı yerlerde elektrik direkleri varmış. Bunların 
üzerinde de bulunurmuş. 
 “Sıcak yüzey” ise daha çok iş yerlerinde 
bulunurmuş. Çok sıcak olan bölümlere 
insanların yaklaşmaması için onu asarlarmış. 
Elektrik tehlikesi, yüksek voltajla çok yakın 
arkadaşmış. 
 “Elektrik tehlikesi” de trafoların üstünde ve 
elektrik direklerinde bulunurmuş. Bazı iş 
yerlerinde elektrik çarpma tehlikesi olan 
yerlerde bulunurmuş. 
 Bu güvenliğimizi koruyan arkadaşları herkes 
tanırmış ve onlara dikkat edermiş.  

Üç Tehlikel i Arkadaş
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