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1.
Bölüm

4



DÜKKÂN:  
Perakende satış ya-
pan küçük esnaf ve 
küçük zanaat sahip-
lerinin satış yaptıkları 
veya çalıştıkları yer. 

ÖĞÜT:  
Nasihat, birine doğru 

ve uygun yol göstermek 
için söylenen söz. Tav-

siyede bulunmak. 

SIHHAT:  
Sağlıklı olma, 
hasta olmama 

hâli.

BEREKET: 
Bolluk, nimet. 
Allah’ın ihsanı. 

İSRAF: 
Lüzumsuz yere para, 
zaman ve emek har-

cama.  
Tutumsuzluk. 

İHTİYAÇ:  
Lüzum, hayatı de-
vam ettirebilmeye 
yarayan herşey. 

MAHRUM: 
İhtiyaçlarını, istekle-
rini elde edemeyen, 

yoksun.

TEDBİR:  
Önlem, çare.

TEBRİK: 
Mutluluk veren bir 
durum olduğunda 

buna sevindiğini söz, 
yazı veya davranışla 

belli etme.
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Furkan, anne ve babasıyla 
bir  lik  te her alışverişe çıktığında 
çi  ko  la  ta ve şeker istiyordu. Oy-
sa sıhhati için meyve, sebze ve 
et ürün lerini düzenli bir şekilde 
ye meliydi.

O gün Furkanlar, yine alışveriş 
yapmak için büyük bir dükkana 
girdiler. Dükkanın bir bölümün-
de yiyecek, diğer bölümünde ise 
giyecekler satılıyordu.

Furkan, hemen renk renk şe
kerlerin, çikolata ve cipslerin sa-
tıldığı bölüme gitti. Heyecanla,

Anne, anne! Bunların hep-
sinden alalım mı, diye sordu.

Annesi,
Olmaz yavrum! Sadece kü-

çük bir şeker alabiliriz. Onu da 
çok istediğin için, deyince Fur-
kan birden ağlamaya başladı.

HİKÂYE
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Babası,
Haydi, Furkan dışarı çıkalım ve neler almamız gerektiğine orada 

karar verelim, dedi.
Furkan, babasının elinden tuttu. Dükkanın dışına çıktıklarında ba-

bası Furkan’ın başını okşayarak nasihat etmeye başladı,
Furkancığım, istediğin şeylerden tabi ki alacağız. Ama hep çiko-

lata ve şeker yersen, sıhhatini kaybedebilirsin. Bak, görüyor musun? 
Ön dişlerinden birisi çürümüş bile. Eğer tedbirimizi almazsak diğer 
dişlerin de çürüyebilir. Ayrıca, hastalanırsan birçok yiyeceği yemekten 
mahrum kalabilirsin, dedi.

Ardından gülümseyerek,
Canım, oğlum! Bugün sana bir tane şeker alalım. Bir daha ki ge-

lişimizde farklı bir şeker alırız. Hem ihtiyacımız olan yiyecekleri alır ve 
israf etmeden kullanırsak Allah evimizi bereketlendirir, dedi.

Furkan biraz düşündükten sonra,
Tamam babacığım! Bundan sonra sıhhatime zarar verecek yiye-

ceklerden istemeyeceğim, dedi.
Babası da, “Aferin!” diyerek onu tebrik etti. 7
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Ali, bol bol meyve ve sebze yediğinden dolayı çok sıhhatli gö-
rünüyordu.

F Kadir, her yaramazlık yaptığında ninesi ona öğüt veriyordu.

F Eğer tedbirli davranıp arabaya benzin doldurmazsak yolda 
kalabiliriz.

F Bu yıl bizim köyde, meyve ağaçları böceklendiği için meyve 
yemekten mahrum kaldık.

F Karşıdaki dükkanda satılan pantolonlar hem ucuz hem de çok 
güzel.

F Hiçbir zaman suları israf etmemek gerekir.

F Çok okuduğum için daha çok kitaba ihtiyaç duyuyorum.

F Misafirleri yedirdikçe, Allah evimize daha çok bere-
ket veriyor.

F Komşumuzun kızını, yeni evlendiği için tebrik ettik.

güzel.

F Hiçbir zaman suları israf etmemek gerekir.israf etmemek gerekir.israf

F Çok okuduğum için daha çok kitaba 

F Misafirleri yedirdikçe, Allah evimize daha çok 
ket veriyor.

F Komşumuzun kızını, yeni evlendiği için 

8



99

SORULAR

1. Sıhhatiniz bozulduğunda neler hissedersiniz?

2. Sıhhatli olmak için ne gibi tedbirler alırsınız?

3. Yiyecekleri israf etmemek için neler yaparsınız?

4. İhtiyacınız olan şeyleri nasıl belirlersiniz?

5. Evinizin, bereketli olması için neler yaparsınız?

6. Hiç dükkana gittiniz mi?

7. Kimlerin öğüdünü dinlersiniz?

8. Hayatınızda nelerden mahrum kaldınız?

9. Kimleri tebrik edersiniz?
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ŞİİR

ÖĞÜT
Sıhhatli olmak için

Dikkatli beslenelim

İhtiyacımız olanı

Yiyip büyüyelim

İsraf etmeyelim, hiçbir şeyi

Mahrum kalmayalım değil mi

Hepimiz olmalıyız tedbirli

Bu öğüt herkese söylenmeli

O zaman Allah, bereketlendirir evimizi

Tebrik ederiz, böyle davranan herkesi. ederiz, böyle davranan herkesi.
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BİLMECEBİLMECE

11

Doğruyu bulalım diye
Annem söyler, babam söyler.

Öğretmenim söyler, dedem söyler.
Yaparım dediklerini hiç düşmem yanlışa

 
Önce çok çok çoktur
Fazla fazla kullanırım
Sonra da hiç yoktur
Bakar bakar kalırım. 

Kullanırım, kullanırım 
Sanki hiç bitmez. 

Sağlıktır diğer adı
Meyve sebze yemeli

Temizlik kurallarına dikkat.
Benim adım ...... 

ÖĞÜN 
İSRAF

SIHHAT

BEREKET



ALIŞTIRMA SAYFASI
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Furkan’ın dükkanda satılan  

faydalı yiyecekleri boyayıp  

çıkmasına yardımcı  

olur musunuz?
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2.
Bölüm
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BESMELE:
“Acıyan ve ba-

ğışlayan Allah’ın 
adıyla” anlamına 

gelen cümle.

LEZİZ:
Tadı güzel,

lezzetli.

İŞTAH: 
Yemek yeme 

isteği.

AFİYET:
Hasta olmama 
durumu, sağlık.

TELAŞ:
Bir endişeden do-

layı heyecanla  
hareket etme. 

Acelecilik

ZİYAFET:
Misafire yedi-

rip içirme.

GELİŞİGÜZEL: 
Rastgele, dik-

katsiz.

ÖĞÜN:
Yemek vakti, 
defa, kere.

15



HİKÂYE

Yüsra’nın annesi o gün telaş içerisinde yemek hazırlıyordu. Çün-
kü akşam misafirler ziyafete gelecekti.

Yüsra,
Anneciğim! Neden bu kadar çok yemek hazırlıyorsun, dedi.
Annesi de,
Akşam yemeğine, uzun süredir yurt dışında olan amcan ve yen-

gen gelecek, dedi.
Anne, şimdi yesek olmaz mı, diye sordu Yüsra.
Hayır olmaz, yavrum! Çünkü bu yemekler, akşam öğünü için hazır-

landı. Pilavımızı da pişirdikten sonra masayı hazırlamada bana yardım 
eder misin, dedi.

Yüsra buna çok sevindi,
Tamam anneciğim, diyerek cevap verdi.
Bir süre sonra annesi, Yüsra’yı yanına çağırdı. 

Birlikte masayı düzenlemeye 
başladılar. Annesi Yüsra’dan 

tabakların yanına önce 
çatal, kaşık ve bıçakla-
rı yerleştirmesini iste-
di. Ancak Yüsra çatal, 
kaşık ve bıçakları ge-
lişigüzel bir şekilde 
tabakların yanına 
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koyuyordu. Annesi masaya doğru bakıp,
Yüsracığım, bütün malzemeler, masaya düzenli ve rahatlıkla 

kullanılabilecek şekilde yerleştirilmeli, dedi.
Daha sonra da ona, nasıl yerleştirmesi gerektiğini gösterdi.
Annesi, son olarak masaya yaptığı salatayı da koymuştu. Yüs-

ra, salatayı görünce, “Hımmm!” dedi.
Çünkü biber, domates, salatalık, turp, havuç ve kıvırcık salata 

hem renk hem de kokusuyla iştah açıcı görünüyordu.
Annesi,
Yüsracığım, biliyorum acıktın ama biraz sonra misafirlerimiz 

gelecek. Hep birlikte yemek yememiz daha doğru olur, dedi. 
Bir süre sonra annesi Yüsra’ya güzel kıyafetl giydirdi. Artık her şey 

hazırdı.
Az sonra kapı çaldı. Babası, amca ve yengesini arabayla eve 

getirmişti.
Biraz sohbet ettikten sonra, masaya oturdular. Annesi pişirdi-

ği yemekleri sırayla tabaklara servis yapmaya başladı. Öncelikle 
herkes, “Bismillâhirrahmânirahîm” diyerek besmele çekti. Ardın-
dan da birbirinden leziz yemekleri yemeye başladılar. Kısa süre 
içerisinde bütün yemekleri afiyetle yediler.

Yüsra’nın annesine, hazırladığı bu güzel yemekler için, “Elleri-
ne sağlık!” dediler.

Yüsra da yemekleri çok beğendi. Annesinin yanaklarından öperek, 
ona çok teşekkür etti.

Yüsra’nın annesine, hazırladığı bu güzel yemekler için, “Elleri-

Yüsra da yemekleri çok beğendi. Annesinin yanaklarından öperek, 

17
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Pazardaki taze meyve ve sebzeleri görünce iştahım 
açıldı.

F Akşam yemeği için masaya oturur oturmaz, hep bir-
likte besmele çektik.

F Amcamların düğününde verilen yemek ziyafeti çok 
güzeldi.

F Öğün aralarında sık sık meyve yiyorum.

F Odamı, gelişigüzel topladığım zaman annem bana 
çok kızıyor.

F Alışveriş merkezinde babamı kaybedince çok te-
laşlandım.

F Anneannemin yaptığı leziz mantıyı afiyetle yedik.

F Odamı, gelişigüzel topladığım zaman annem bana 
çok kızıyor.

F Alışveriş merkezinde babamı kaybedince çok 
laşlandım.

FAnneannemin yaptığı leziz

18
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SORULAR

1. Hangi yiyecekleri iştahla yersiniz?

2. Yemek yemeden önce ne denir?

3. Ailece birbirlerine ziyafete gittiniz mi?

4. Günde kaç öğün yemek yersiniz?

5. Gelişigüzel işler yaptığınızda neler hissedersiniz?

6. Hangi durumlarda telaşlanırsınız?

7. Yemek yiyen birisini gördüğümüzde ne der-
siniz?

8. Leziz yiyecekler gördüğünüzde ne ya-
parsınız?
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TEKERLEME

AKŞAM ÖĞÜNÜMÜZ
Akşam öğünümüz hazır
Masaya şöyle bir bakalım
Çorba salata her şey var
Baktıkça iştahım açılıyor
Canım çok yemek istiyor
Hemen besmelemi çektim
Lezzetli yemeklerden yedim
Eline sağlık, anneciğim
Kesene bereket, babacığım
Afiyet olsun, biricik yavrum
Şükürler olsun, Allah’ım.Şükürler olsun, Allah’ım.
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BİLMECEBİLMECE

21

Yiyeceklere baktıkça gözlerim parlar
Kokusunu hissettikçe midem gurlar
Dayanamaz buna kalbim küt küt atar.

Günde üç kere midemin kapıları açılır
Girer içeri yiyecekler, öğütülür
Her sabah, öğle ve akşam böyledir.

Her şeye onunla başlanır
Böylece kolaylık sağlanır.

Önceden misafirler çağrılır
Çeşit çeşit yemekler hazırlanır
Afiyetle hep birlikte yemekle bitirilir.

Koşuyorsun, bir oyana bir bu yana 
Ne yapıyorsun, bana anlatsana.

İŞTAH

ÖĞÜN

BESMELE

ZİYAFET

TELAŞ
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Yiyecek ve mutfak malzemelerini  

boyayıp masadaki gölgeleri ile  

birleştirelim.
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3.
Bölüm

24



ZİHİN:
Yaşantıları ve bun-
ların geçmişle iliş-
kilerini bilinçli ola-
rak saklama gücü.

MÜSAADE:
İzin, elverişli 

olma.

SAYGI: 
İnsanların birbirle-

rine karşı duyduk-

ları sevgi ve de-

ğer.

SOHBET:
Karşılıklı ko-

nuşma.

KARAKTER:
Bir insanın dav-
ranış biçimi ya 

da tutumu.

EVLAT:
Çocuk. Bir kim-
senin oğlu ya 

da kızı.

TERBİYE:
Eğitim, görgü 
kazandırma. 

Alıştırma.

AKRABA:
Kan ve evlilik yo-

luyla birbirine bağlı 

olan kimseler.

DOST:
Birinin iyiliğini is-

teyen ve onu iç-

ten seven insan.

25



HİKÂYE

Fatih, babasıyla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyordu. Hep ona sorular soru-
yor, babası da severek ona cevap veriyordu.

Babası o gün evde otururken Fatih’i yanına çağırdı,
-Evladım! Gel yanıma bakalım, dedi.
Fatih merakla,
Babacığım, evlat ne demek, diye sordu.
Babası,
Bir insanın çocuğu aynı zamanda onun evladıdır. Evlat, çocuk demektir. Sen de, an-

nenle benim evladımızsın, dedi.
O da:
Peki ya küçük kardeşim?
Küçük Kardeşin Nilüfer de bizim evladımız!

Dedenle babaannenin evladı da benim, dedi.
Halam da mı?

Elbette! Ayrıca dayınlar, amcanlar yengenler, 
eniştenler hepimiz akrabayız.

Peki yan tarafta oturan Ayşe Teyzeler de 
bizim akrabamız mı?

Hayır yavrum! O bizim sadece dostumuz 
yani ailece sevdiğimiz, güvendiğimiz bir kişi. 
Onun ailesi başka kişilerden oluşuyor, dedi 
babası.

Fatih merakla,
Baba, peki siz halamla neden birbirlerini-

ze benzemiyorsunuz?
Yavrum kardeşlerin bütün özellikleri bir-

birine benzemeyebilir. Çünkü Allah, her-
k e - si farklı özelliklerde yaratmış. Mesela: 

Dedenle babaannenin evladı da benim, dedi.
Halam da mı?

Elbette! Ayrıca dayınlar, amcanlar yengenler, 
eniştenler hepimiz 

Peki yan tarafta oturan Ayşe Teyzeler de 
bizim akrabamız mı?

Hayır yavrum! O bizim sadece 
yani ailece sevdiğimiz, güvendiğimiz bir kişi. 
Onun ailesi başka kişilerden oluşuyor, dedi 
babası.

Fatih merakla,
Baba, peki siz halamla neden birbirlerini

ze benzemiyorsunuz?


birine benzemeyebilir. Çünkü Allah, her
k e -26



Peygamber Efendimiz’in (sav) çok sevdiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin adın-
da iki torunu varmış.

Hazreti Hasan’ın fiziksel özellikleri, Hazreti Hüseyin’in de karakteri 
Peygamberimiz’e çok benzermiş, dedi.

Sonra da,
Kardeşinin gözleri seninkine ne kadar çok benziyor, değil mi diye sordu 

babası.
Fatih gülümseyerek,
Evet babacığım, dedi.
Bir de her ailenin terbiyesi farklıdır. Yani bir annebaba ve diğer aile bü-

yüklerinin yetiştirme şekline göre çocuklar büyürler.
Fatih biraz düşündükten sonra, 
-Baba, ben terbiyeli miyim, diye sordu.
Babası da: 
Elbette çocuğum! Çünkü sen evde, okulda ve farklı ortamlarda nasıl dav-

ranman gerektiğini biliyorsun. Üstelik büyüklerine karşı çok saygılısın. Biliyor 
musun? Küçükken ben de senin gibi çok soru sorardım.

Fatih bunun üzerine,
Baba bana küçüklüğünü anlatsana, dedi.
Babası gülümseyerek:
Küçüklüğümden beri başımdan geçen birçok olayı zihnimde hep sakla-

rım. Bazen onları hatırlıyorum. Mesela:Ben, senin yaşlarında sokakta küçük 
bir kedi görmüştüm. Onu bir gün eve götürdüm. Ardından anneme,

Bu bizim kedimiz olsun mu? Ne olur anne müsaade eder misin, dedim.
Annem, benim bu isteğimi kırmadı. O günden sonra kedi, bizim evimizin 

bahçesinde yaşamaya başladı, dedi.
Fatih,
Ben de, 4 yaşındayken annemin bana aldığı kırmızı topu hatırlıyorum, 

dedi.
Gün boyunca Fatih’in, babasıyla birlikte yaptığı bu sohbet çok hoşuna 

gitti.
27
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Bugün babam, bizim eve eski dostlarını davet etti.

F Ramazan Bayramı’nda bütün akrabalar bir araya geldik.

F Misafirlikte terbiyeli durduğum için annem, bana şeker verdi.

F Büyüklerimize karşı her zaman saygı duymalıyız.

F Hava soğuk olmasına rağmen, annemden müsaade isteyerek 
kartopu oynadım.

F Dedemle bu akşam uzun uzun sohbet ettik.

F Anneannem, doğum gününde bütün evlatlarını bir arada gör-
mek istediğini söyledi.

F Küçükken yaşadıklarımın birçoğu zihnimde. Zaman 
zaman onları hatırlıyorum.

F Dedemle bu akşam uzun uzun sohbet

F Anneannem, doğum gününde bütün 
mek istediğini söyledi.

F Küçükken yaşadıklarımın birçoğu 
zaman onları hatırlıyorum.

28
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SORULAR

1. Dostlarınızın isimlerini söyler misiniz?

2. Kimlere akraba denir?

3. Terbiyeli bir insan nasıl olmalıdır?

4. Zihninizde geçen yıl ile ilgili hatırladığınız olayları 
anlatır mısınız?

5. Kimlere saygı duyarsınız?

6. Ailenizden müsaade almadan yaptığınız bir iş ol-
du mu?

7. Kimlerle sohbet edersiniz?

8. Dedenizin kaç tane evladı var, söyler 
misiniz?
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ŞİİR

TERBİYELİ ÇOCUK
Müsaade ederseniz eğer
Size bir şey anlatacağım
Terbiyeli bir çocuk varmış
Büyüklerini hep sayarmış
Birgün demiş ona babası
Aferin sana evlat ancak
Küçüklerini de sevmelisin
Bütün herkese iyi davranmalısın
Tamam demiş, terbiyeli çocuk
Öğüdünü tutacağım babacığım
Hep zihnimde saklayacağım
Çünkü birgün büyük adam olacağım.Çünkü birgün büyük adam olacağım.
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BİLMECEBİLMECE

31

Askerden küçük,
Paşadan büyük.

Bir ben konuşurum,
Bir o konuşur.
Kimi güler kimi hüzünleniriz.
Zaman nasıl geçer bilemeyiz.

Kan bağım var seninle,
Gel, oyna, arkadaş ol benimle
Birbirimizden uzakta olsak da
Bayramlarda görüşelim ailece
  
İzindir diğer adım
Büyüklerden alınırım.

Her zaman yanımızda 
İyi ve kötü günde hep
Arkadaş da deriz ona
Görmeyince özleriz hep

ÇOCUK

SOHBET

AKRABA
MÜSADE

DOST
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ALIŞTIRMA SAYFASI

İki resim arasındaki 5 farkı bulalım.
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4.
Bölüm

3434



ÖZÜR:
Bir suçun elde olma-
dan yapıldığını ileri 

sürme veya bir kusu-
run hoş görülmesini 
gerektiren sebep.

NEFRET:
Bir kimsenin kö-
tülüğüne yönelik 

duygu.

ÖFKE:
Kızgınlık.

ÖDÜNÇ:
İleride geri veril-

mek veya alınmak 
şartıyla alınan ve-

ya verilen şey.

ŞÜPHE:
Bir olayla ilgili ger-
çeğin ne olduğu-

na karar veremeyip 
kuşku duymak.

TAHMİN:
Yaklaşık olarak de-

ğerlendirme. Önce-

den kestirilen, düşü-

nülen şey.
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HİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYEHİKÂYE

O gün Serkan, anaokulundaki arkadaşlarıyla oyun parkında oynuyordu.
Arkadaşlarının bazıları salıncağa biniyor bazıları da kaydıraktan kayıyordu. Serkan 

da topla oynamayı çok seviyordu. Bir süre sonra sıkılıp salıncağa binmek istedi. Ar-
dından topunu, kenara bıraktı.

Öğretmeni onu görünce salıncağa binmesine yardımcı oldu. Serkan, düşme-
mek için dikkatle sallanıyordu. Ama artık sınıfa girme vakti gelmişti.

Öğretmenleri,
Haydi, çocuklar! Toparlanalım, oyun saatimiz sona erdi, dedi.
Serkan topunu bıraktığı yere gittiğinde ne görsün! Topu patlamış olarak ora-

da duruyordu.O an çok öfkelendi,
Öğretmenim, öğretmenim! Birisi benim topumu patlatmış, dedi.
Öğretmeni,
Oyun oynarken top, sivri bir yere değmiştir diye tahmin ediyorum, dedi.
Serkan da,
Hayır öğretmenim! Ben biliyorum. Bu topu arkadaşım Sinan, benden ödünç 

istemişti. Ben ona vermeyince patlatmıştır, dedi.
Öğretmeni de,
Arkadaşının ne yaptığını görmeden, ondan şüphe etmen hiç doğru değil, 

dedi.
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Bunun üzerine, Serkan bir kenara oturup ağlamaya 
başladı,

Biliyorum, o yaptı. Ondan nefret ediyorum, dedi.
Serkan’ın, söylediklerini duyan Sinan,
Öğretmenim! Ben yapmadım, dedi. 
Bunun üzerine Yasemin,
Öğretmenim, ben gördüm! Biraz 

önce topun üzerine kuşlar konmuştu, 
dedi.

Öğretmen gülümseyerek,
Demek ki kuşlar, topun üstündeki benekleri 

yiyecek sanıp gagalamışlar, dedi.
O sırada Serkan konuşulanları dikkatle din-

liyordu. Yanlarına gidip, 
Öğretmenim, topumu kuşlar mı gagalamış, 

dedi ve hemen Sinan’ın yanına 
gidip ondan özür diledi.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Arkadaşımdan izinsiz oyuncağını aldığım için 
ondan hemen özür diledim.

F Babam, ihtiyacı olan komşumuza ödünç para 
verdi.

F Annem, dolabında aradığı giysiyi bulamayınca 
çok öfkelendi.

F Babam, maçın berabere biteceğini tahmin edi-
yordu.

F Apartmana giren hırsızın aşağı mahalleden gel-
diğinden şüphe ediyoruz.

F Hayvanlara bilerek zarar verenlerden nefret 
edi yorum.

yordu.

F Apartmana giren hırsızın aşağı mahalleden gel
diğinden şüphe ediyoruz.

F Hayvanlara bilerek zarar verenlerden 
ediyorum.
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SORULAR

1. Siz, hiç birisinden özür dilediniz mi? Neden?

2. Arkadaşınıza ödünç bir şey verdiniz mi?

3. Hiç birisine öfkelendiniz mi? Neden?

4. Sonucunu önceden tahmin ettiğiniz bir olay oldu 
mu?

5. Hiç birisinden şüphe ettiniz mi? Sonuç ne oldu?

6. Nefret ettiğiniz birisi oldu mu? Neden?
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PARMAK OYUNU

Top, şekli yusyuvarlak
Top gibi şekiller bulsak
Hımmm! Bir düşüneyim
Dünya kocaman yuvarlak
Karpuz daha küçük
Elma ondan da küçük
Benim topum ise minicik...

(Havada parmaklarla daire şekli  
çizilerek parmak oyunu oynanır.)
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BİLMECEBİLMECE
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Beklerim, düşünürüm, tartarım
İşin sonunu önceden anlarım.

Malımı oyuncağımı veririm sana
Bir süre sonra sen verirsin bana.

Bilmeden yaptım
İstemeden oldu.
Hatamı şimdi anladım
Hadi barışalım içim kötü oldu.
  

ÖDÜNÇ

TAHMİN

ÖZÜR
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Yüzlerin hangi duyguları ifade  

ettiğini söyledikten sonra  

onları boyayınız
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5.
Bölüm
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MEVLİD:
Peygamber Efendimi-
zin doğumunu anla-
tan şiirlerin okundu-

ğu dini tören.

VEDA:
Ayrılırken bir-

birine selâm ve 
esenlik dileme.

KABİR: 
Mezar. Ölülerin kı-

yamete kadar du-

racağı yer.

VEFAT:
Ölüm.

ÂMİN:
Allah kabul et-
sin, anlamına 
gelen ifadedir.

MAHALLE:
Şehir ya da ka-
sabanın bölüm-
lerinden her biri.

ÖMÜR:
Hayat, yaşanı-
lan zaman di-

limi.

NEFES:
Soluk alma-verme 

işi.

İHTİYAR:
Yaşlı. 

Genç olmayan.
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HİKÂYE

O günlerde, mahallede çok sevilen İhsan Amca’nın evine birçok insan girip çıkı-
yordu. Ömer’in bu durum dikkatini çekti. Annesine,

Anneciğim, İhsan Amcalara neden bu kadar çok misafir geliyor, diye sordu.

Annesi de üzüntülü bir şekilde,

Yavrum, bugün ihsan amcan vefat etti, dedi.

Ömer şaşkın bir şekilde:

Neden öldü, anne?

Allah, her canlıya belli bir ömür verir. Ayrıca İhsan Amcan çok ihtiyardı.
Zaten, hepimizin aldığı nefes sayılı. Zamanı gelince hepimiz öleceğiz, dedi annesi.

Ömer:

Bizler de ihtiyarlayınca mı öleceğiz anne?

Bilemeyiz, yavrum! Ömrümüzün ne kadar olduğunu Allah Teâlâ bilir.

Ömer düşünceli bir şekilde:

46



Peki şimdi, İhsan amca nerede?

Yavrum, o şimdi kabirde. Yarın hep birlikte gidip onun mevlidine 
katılacağız, dedi.

 Bir süre sonra Ömerler, İhsan Amcaların evini ziyaret ettiler. Gittiklerinde 
orada hoca dua okuyor, yakınları da duayı dinleyip “Âmin” diyorlardı. 

Hoca, mevlit okunduktan sonra helva ve pilavlar dağıtıldı. İkramlar yenil-
dikten sonra da herkes evlerine dönmeye başladı. İhsan Amca’nın çocukla-
rı misafirleri tek tek uğurluyordu. O sırada herkese babalarını ne kadar çok 
özleyeceklerini anlatıyorlardı. 

 İhsan Amca ölmeden önce, çocuklarıyla konuşup 
vedalaşmıştı.

En önemli sözü de “Çevrenizdeki herkese iyilik ya-
pın. Her şeyinizi paylaşın.” olmuştu. Çocukları, onun 
söylediklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını anlat-
tılar.

 Bayramda Ömerler, akrabalarının kabirlerini ziya-
ret ettiler. İhsan Amcanın da kabrini ziyaret ettiler.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Kısa süre önce dayım vefat etti.

F Büyükannemin, kabrini sık sık ziyaret ediyoruz.

F Okulda, adresimizi sorduklarında mahallemizin 
adını hemen söyledim.

F Camide, hoca duasını bitirdikten sonra hep bir-
likte “Âmin” dedik.

F İnşallah, ihtiyarladığımda benim de saçlarım be-
yazlayacakmış.

F Neneme su verince bana “Ömrün uzun olsun 
yavrum.” diyor.

F Mevlitlerde babamla camiye gidiyorum.

F İnşallah, ihtiyarladığımda
yazlayacakmış.

F Neneme su verince bana “
yavrum.” diyor.

F Mevlitlerde babamla camiye gidiyorum.
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SORULAR

1. Çevrenizde vefat eden bir yakınınız oldu mu?

2. Hiç kabir ziyareti yaptınız mı?

3. Hangi mahallede oturuyorsunuz?

4. Dua ettikten sonra ne dersiniz?

5. Mahallenizde hiç ihtiyar birisi var mı? Peki, adını söy-
ler misiniz?

6. Sevdiklerinizle vedalaşırken hangi sözleri söylersiniz?

7. Hiç camiye mevlide gittiniz mi? Neler gördüğünü 
anlatır mısın?

8. Uzun ömürlü olmak sizce ne demektir?

9. Bir dakikada kaç defa nefes alırız? Sayar mı-
sınız?
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ŞİİR

İHSAN AMCA
Orada bir mahalle vardı
İhtiyar birisi yaşardı
Adı da İhsan Amcaydı
Vefat etmeden önce
Çocuklarıyla vedalaşıp
Öğütlerde bulundu
Vefat ettikten sonra
Kabrine gömüldü.
Onun için dualar okundu.
Allah rahmet eylesin, İhsan Amca
Sakın seni, unutacağımızı sanma.Sakın seni, unutacağımızı sanma.
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Saç beyazlar, yüz kırışır
Gün geçtikçe hareketler yavaşlar
Bilin bakalım, bu insana ne derler?
    
Sokaklara yola karşılıklı evler dizilir
İnsanlar içlerine yerleştirilir.
Bir sürü sokakta birleşirler.
Buraya bir isim verilir.
   
Duaların sonunda söyleriz,
Allah kabul etsin isteriz

Mezar da derler adıma
Ölenleri koyarlar içime.

Doğumdan ölüme kadar
Geçer zaman azar azar
Hayattır diğer adı
Bilirsen işine yarar.

İHTİYAR

MAHALLE

AMİN

KABİR

ÖMÜR
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Eksik çizgileri tamamlayıp ihtiyar 

amcayı, yaşlı teyzeyi ve genç kızı 

boyayalım.
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6.
Bölüm
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PEYGAMBER:
Allah’ın emirlerini, in-
sanlara haber veren, 

ulaştıran elçi.

HAZRETİ ÂDEM:
İlk insan, ilk pey-

gamber.

İMTİHAN:
Sınav. Bir şeyi 

elde etmek için 
yaşanılan zor-

luklar.

CENNET:
Dünyada Allah’ın 

emirlerine uyan insan-
ların öldükten sonra 
sonsuz bir mutluluğa 

kavuşacakları yer.

ISSIZ:
Kimse bulunmayan 
veya az insan bu-

lunan yer.

SABIR:
Üzücü durumlar kar-

şısında ses çıkarma-

dan onların geçmesi-

ni bekleme.
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HİKÂYE

Hazreti Âdem, ilk yaratılan insandı.

Hazreti Âdem’den sonra, Hazreti Havva yaratıldı. Her ikisi 
de Cennet’te yaşıyorlardı. Ancak Yüce Allah onlara, “Cennet’e 
yerleşin oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin, 
sadece şu ağaca yaklaşmayın.” dedi.

Aradan epey zaman geçince, onlar verdikleri sözü unutup 
kendilerine yasak olan ağaca yaklaşmışlardı.

Ancak Allah’a verdikleri sözü hatırlayan Hazreti Âdem ve 
eşi yaptıklarından çok pişman oldu.

Üzerlerindeki Cennet elbiselerinin çıkarılmış olduğunu 
fark ettiklerinde ise üzüntüleri daha da artmıştı.

Yüce Allah bunun üzerine onlara şöyle hitap etti:

“Size Cennetten ayrılıp dünyada bir süreye kadar kal-
ma ve faydalanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacak-
sınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltip çıkarılacak-
sınız.” dedi.

Artık Hazreti Âdem ve eşi dünyada farklı yerlerde bulu-
nuyorlardı. Dünya çok ıssızdı. İnsan olarak ikisinden baş-
ka kimsecikler yoktu. Üstelik birbirlerinin nerede olduklar-
nı da bilmiyorlardı.
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Her ikisi de uzun süre Allah’a dua edip sabrettiler. Bu 
süre onlar için bir imtihandı. Sonunda Yüce Allah her 
ikisin de dualarını kabul etti. Onları hem affetti hem de 
Arafat’ta buluşmalarına imkan verdi. Hazreti Adem ve 
Hazreti Havva bu buluşmadan sonra evlendiler. 
Yüce Allah, Hazreti Âdem’e peygamber-
lik görevini de verdi.

Hazreti Âdem ve eşinin, 
evliliklerinden birçok 
çocukları oldu.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Bugün dedem, bana Hazreti Âdem’in hayatını 
anlattı.

F Annem kırlardaki çiçekleri görünce, “Kimbilir Cen-
net  ne kadar güzeldir.” dedi.

F Kur’ânı Kerîm’de birçok peygamberin ismi geçi-
yor.

F Yaşadığımız şehir, yıllar önce çok ıssız bir yermiş.

F Anaokuluna başlayacağım günü sabırsızlıkla bek-
liyorum.

F Ağabeyim, yarın üniversite imtihanına girecek.

F Dünya hayatı bizim için bir imtihandır.

F Yaşadığımız şehir, yıllar önce çok 

F Anaokuluna başlayacağım günü 
liyorum.

F Ağabeyim, yarın üniversite 

F Dünya hayatı bizim için bir imtihandır.
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SORULAR

1. İlk insan ve ilk peygamber kimdir?

2. Cennet, deyince aklınıza ne geliyor?

3. Kimlere peygamber denir?

4. Nerelere ıssız denir?

5. Hangi durumlarda sabırlı olmalıyız?

6. Hayatınızda hiç imtihan oldunuz mu?
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ŞİİR

CENNET

Peygamberimiz, Miraca çıktığında görmüş.

Kur’ânı Kerîm’de herkese müjdelenmiş.

Hayal edemeyeceğimiz kadar güzelmiş.

Cennet, iyi insanlar için süslenmiş.

İyiler, mükâfat olarak orada yaşayacaklarmış.

Cennet kapıları tek tek açılacakmış.

Orada artık ölüm yokmuş. 

En güzel Cennet ise Rabbimize kavuşmakmış.



6161

BİLMECEBİLMECE
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İlk insan, ilk peygamberdir
Hazreti Havva onun eşidir
Cennet’ten dünyaya gelmiştir.

Allah’ın emirlerine uyanlar
Kötülüklerden uzak duranlar
Ahirette oraya varırlar
Sevdiklerine kavuşurlar

Sessiz sakin kimse yok.
Önüm ardım hiç ses yok.

Sınav derler diğer adına
Çalışırsan kazanırsın boş durma. 

HAZRETİ ADEM

ISSIZ

İMTİHAN

CENNET
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Her verdiğiniz doğru cevabın ardından, 

dünyanın bir kıtasını boyayıp tamamla-

yabilirsiniz.

* İlk peygamber kimdir?

* İlk peygamberin eşinin adı nedir?

* Dünyada Allah’ın emirlerine uyanlar 

ahirette nereye giderler?

* İmtihan kelimesi ne anlama gelir?

* Yüce Allah’ın elçilerine ne ad verilir?

* Sessiz sakin yerlere ne ad verilir?
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7.
Bölüm
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SAHABE:
Hazreti Muhammed’in 
dost ve yakın arkadaş-

larına verilen isim.

AĞIRBAŞLI:
Davranışları ölçülü, 
olgun. Yaşının üze-
rinde davranışlar 

gösteren.

CÖMERT:
Eli açık, verimli.

Yardımsever.

ALÇAKGÖNÜLLÜ:
Tevazu sahibi. 

Gösterişsiz.

ŞEFKAT:
Merhamet ederek 

sevme. acıma. 

Karşı tarafın hâline 

üzülme.
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HİKÂYE

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI

Peygamber Efendimiz (sav), çok güzel özelliklere sahip bir insandı. En önemli 
özelliklerinden biri de alçakgönüllü olmasıydı.

Allah Resûlü (sav), evini süpürür, elbiselerini yıkar, hayvanlarıyla ilgilenirdi. Kendi-
sine yardımcı olmak isteyenlere, “Her kişi kendi eşyasını kendisi taşımalıdır.” derdi.

Üstelik, ayağa kalkıp O’na saygı gösterenlere de; “Ben kral değilim. Sizin gibi bir 
insanım.”derdi.

O, Kur’ânı Kerîm’de Yüce Allah tarafından defalarca kere övüldüğü hâlde insanlar 
arasında asla peygamber olduğu için övünmemişti.

Peygamber Efendimiz (sav), cömert bir insandı. Zengin olmasa da her şeyini pay-
laşırdı. Peygamber Efendimiz (sav) kadar, şefkatli bir insan dünyaya gelmemişti.

Çocuklara, hastalara, yaşlılara çok ilgi gösterirdi.

Peygamberimiz, herkesin hayvanlara bile şefkat etmesini istemişti.

O, ağırbaşlı bir insandı. En sevinçli hâllerinde bile çok gülmez üzüntü anlarında 
ise sabırlı ve sakin görünürdü. Sevgili Peygamberimiz’in 
olgun davranışları herkesi rahatlatırdı. Savaşta bile 
O,davranışlarıyla herkesi sakinleştirirdi.

Sahabiler de Peygamber Efendimiz’i ör-
nek alır ve O’nun gibi davranırlardı.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Herkes babamın, ağırbaşlı bir insan olduğunu söylü-
yor.

F Hayvanlara karşı çok şefkat duyuyorum.

F Hazreti Hadîce, çok cömert bir insanmış. Çünkü bü-
tün malını İslâmiyet için harcamış.

F Sahabiler, Peygamberimiz’in her davranışını kendi-
lerine örnek alırlarmış.

F Her yıl bütün Müslümanlar, büyük bir mutlulukla 
Kâbe’yi tavaf ediyorlar.

F Ben de, Peygamber Efendimiz gibi alçakgönüllü 
bir insan olmak istiyorum.

lerine örnek alırlarmış.

F Her yıl bütün Müslümanlar,
Kâbe’yi tavaf ediyorlar.

F Ben de, Peygamber Efendimiz gibi 
bir insan olmak istiyorum.
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SORULAR

1. Ağırbaşlı kimlere denir?

2. Alçakgönüllü kimlere denir?

3. Şefkatli bir insan nasıl olmalıdır?

4. Cömert bir insan nasıl olmalıdır?

5. Sahabe kimlere denir?

6. Peki, Müslüman kimlere denir?
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ŞİİR

NE DEMEK
“Ağırbaşlı” ne demek 
Şöyle bir düşünsene
Cevabım hazır benim 
Vakur, ciddi desene”

Hep cömert olan insan
Şefkatle kanatlanır
Alçakgönüllü olan
Çok kolay dost kazanır
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Nur yüzlüdür
Mis kokuludur
Güzel ahlâklıdır
Peygamberlerin
En üstünüdür.

Peygamber Efendimiz’in arkadaşlarıdır
O’nu, hepsi çok sevip saymaktadır.

Mütevazı demektir aynı zamanda
Gurur kibir yoktur onda

Eli açık yardım sever kişi
Güzel bakar güzel görür her şeyi
Muhtaçlara yardım eder her zaman 
Cimrilikle olmaz hiçbir zaman işi.

HAZRETİ MUHAMMED

SAHABİ ALÇAKGÖNÜLLÜ

CÖMERT
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Balonların içerisinde Peygamber 

Efendimiz’in bazı özellikleri yazmakta-

dır. Bu özellikleri tekrar ettikten sonra 

balonları faklı renklerde boyayabilirsi-

niz.
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Cömert

Mütevazı Şefka
tli

Temiz Ağırbaşlı Doğru

sözlü



8.
Bölüm
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ÂYET:
Kur’ân-ı Kerîm’de, 
sûreleri meydana 
getiren her cümle-
ye verilen isimdir.

LÜTUF:
İyilik, kerem.

SÛRE: 
Kur’ân-ı Kerîm’in 
ayrıldığı bölümle-

re veren ad.

CEBRAİL:
Vahiy meleği.

Allah’ın emirleri-
ni peygambelere 
getiren melek.

MÜSLÜMAN:
İslâm dininden 

olan kimse.

MUKABELE:
Özellikle Ramazan 

ayında karşılıklı ola-
rak okunan Kur’ân-ı 

Kerîm’e denir.
MUHAFAZA: 

Koruma, sak-
lama.
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HİKÂYE

Yıllar önce Peygamberimiz, sık sık Nur Dağı’na gidiyordu. Saatlerce yürüye-
rek ulaştığı dağın, Kâbe’ye bakan yönündeki Hira Mağarası’nda oturuyor ve 
onu seyrediyordu. Yine Ramazan’ın on yedinci gecesi, gece yarısından sonra 
kendisini adıyla çağıran bir ses işitti. Başını kaldırıp etrafına baktığında Cebrail 
Aleyhisselâmı karşısında gördü. Cebrail yanına geldi ve,

Oku, dedi.
Efendimiz,
Ben okuma bilmem, dedi.
O zaman Cebrail, Efendimizi kucaklayıp bıraktı.
Sonra tekrar,
Oku, dedi.
Peygamberimiz yine,
Ben okuma bilmem, dedi.
Cebrail, O’nu yeniden kucaklayıp bıraktı ve tekrar oku, dedi.
Bu sefer Peygamberimiz,
Ne okuyayım, diye sordu.
Cebrail, Alâk sûresinin ilk beş âyetini okudu. Sonra Peygamber Efendimiz’in 

yanından ayrılıp gitti.
O günden itibaren Kur’ân’ı Kerîm’in âyetleri inmeye başladı. Bu Yüce Allah’ın 

insanlığa büyük bir lütfuydu.
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İşte bu kutsal kitabımız, Yüce Allah’ın izniyle gü-
nümüzde de muhafaza edilmektedir.

Ayrıca Kur’ânı Kerîm’i her Müslüman öğ-
renip okumaktadır. Özellikle Ramazan 
ayında yapılan mukabeleler çok se-
vaptır. Kur’anı Kerim’i okumayı öğ-
renmek herkes için gereklidir.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Kardeşimin, dünyaya gelmesi, Allah’ın 
ailemize büyük bir lütufu idi.

F Annem, Kur’ânı Kerîm’i okuduktan son-
ra muhafaza kutusuna koydu.

F Ramazan boyunca, annem arkadaşlarıy-
la birlikte evimizde mukabele yaptı.

F Cebrail Aleyhissselâm, dört büyük me-
lekten biridir.

F Kur’ânı Kerîm’deki birçok âyette Pey-
gamber Efendimiz anlatılıyor.

F Cebrail Aleyhissselâm, dört büyük me
lekten biridir.

F Kur’ânı Kerîm’deki birçok 
gamber Efendimiz anlatılıyor.
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SORULAR

1. Yüce Allah’ın, biz Müslümanlara en büyük lüt-
fu nedir?

2. Kutsal Kitabımızı kim muhafaza etmektedir?

3. Evinizde hiç mukabele oldu mu?

4. Cebrail Aleyhisselâmın görevi nedir?

5. Âyet nedir?

6. Kur’an’daki en kısa süre hangisidir?

7. En kısa sureyi ezbere okuyabilir misin?
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ŞİİR

KUR’ÂN-I KERÎM
Peygamberimiz Nur Dağında idi
Yüce Allah’tan emir geldi
Cebrail indirdi âyetleri
Peygamberimiz çok sevindi

Kur’ânı Kerîm, ne güzeldi
Bu lütfu her Müslüman bilmelidir
Kitabımız, hep muhafaza edildi.
Herkes bunu öğrenmelidir.
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BİLMECEBİLMECE
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Ayet ayet sûre sûre
Kusal kitabımızın adını söyle

Hoca Kuran okudu. 
Gözlerimiz satırları dokudu.

Sûreleri oluştururlar birleşerek
Her çocuk ezberleyebilir severek.

Dört büyük melekten biridir.
Allah’ın emirlerini peygamberlere taşıyanıdır.

KUR’ÂNI KERİM

CEBRAİL 
ALEYHİSSELAM

MUKABELEAYET
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Üzerine pullar yapıştırarak kutsal 

kitabımızı süsleyelim.
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9.
Bölüm

8484



PAZAR:
Haftanın belli günle-
rinde özellikle meyve 
ve sebzelerin satıldı-

ğı yer.

PAHALI:
Bir malın fiyatı-
nın normalden 
fazla olması.

TERCİH: 
Bir şeyi diğerle-
rinden üstün tu-

tup seçme.

MASRAF:
Gider. Harcanan 

para.

FİYAT:
Bir ürün alınır veya 

satılırken para karşı-
lığındaki değeri. ZEVK: Hoş va-

kit geçirme.
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HİKÂYE

Suat, yaz tatilinde halasına kalmaya gitmişti. Suat, halasının çocuklarıyla çok iyi anla-
şıyordu. Hep birlikte denize giriyorlardı. Sahilde kumlardan kalıplar çıkarıp oyunlar oy-
nuyorlardı.

O sabah halası,
Çocuklar, bugün kasabamızda pazar kuruluyor. Oraya alışveriş yapmaya gideceğiz, 

dedi.
Suat çok sevinmişti. Çünkü ilk defa pazara gidecekti.

Tamam halacığım! Hemen ayakkabılarımı giyeyim, dedi.
Hep birlikte arabaya binip pazara gittiler. Pazar çok kalabalıktı.

Suat’ın halası pazardaki fiyatlara baktı ve:
Sebze ve meyvelerin fiyatları çok pahalı. Haydi, çocuklar! Diğer yiyeceklerin 

fiyatlarına bakalım, dedi.
O sırada pazarcıların bazıları meyve ve sebzelerini satmak için 
bağırıyorlardı:

“Domates, kan kırmızısı! Haydi bostan patlıcanı bunlar! Gel, 
gel karpuza gel!”

Suat’ın bu çok hoşuna gittiği için gülümseyerek onları izliyordu.
Bir süre sonra halası, hem ucuz hem de güzel meyve ve sebzeleri tercih 

ederek alışveriş yapmaya başladı.
Halasının küçük tekerlekli pazar arabası dolmuştu. Suat ve halası-
nın çocukları da küçük poşetleri taşıyarak ona yardımcı oluyorlar-

dı.

dedi.
Suat çok sevinmişti. Çünkü ilk defa pazara gidecekti.

Tamam halacığım! Hemen ayakkabılarımı giyeyim, dedi.
Hep birlikte arabaya binip 

Suat’ın halası pazardaki 
Sebze ve meyvelerin 

fiyatlarına bakalım, dedi.
O sırada pazarcıların bazıları meyve ve sebzelerini satmak için 

Suat’ın bu çok hoşuna gittiği için gülümseyerek onları izliyordu.
Bir süre sonra halası, hem ucuz hem de güzel meyve ve sebzeleri 

ederek alışveriş yapmaya başladı.
Halasının küçük tekerlekli pazar arabası dolmuştu. Suat ve halası
nın çocukları da küçük poşetleri taşıyarak ona yardımcı oluyorlar
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Bir ara halasının küçük oğlu, pazarda satılan oyun-
cak arabalardan istedi.

Halası da,
Yavrum, bak! Bugün çok masraf yaptık. Bir dahaki 

gelişimizde söz veriyorum. Hepinize araba alacağım, 
dedi.

Daha sonra da aldıkları yiyecekleri arabalarına dol-
durup eve gittiler.

Suat o gün pazarda çok zevkli dakikalar geçirmiş-
ti. Kendi kendine, “İnşallah, yine pazara gelirim.” diye 
düşündü.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Bugün pazardan çuvalla patates aldık.

F Okulda arkadaşımla birlikte bloklarla oynamak çok zevk-
liydi.

F Babam bugün beğendiği arabanın fiyatını sordu.

F Pazar günü evde oturmak yerine, ailece pikniğe gitmeyi 
tercih ettik.

F Manavda satılan meyveler çok pahalı ama çok güzeldi.

F Dün, okul alışverişi için çok masraf yaptık.

F Manavda satılan meyveler çok 

F Dün, okul alışverişi için çok masraf
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SORULAR

1. Nereye pazar denir?

2. En çok ne yapmaktan zevk alırsınız?

3. Fiyat nedir?

4. Siz, en çok hangi oyuncakla oynamayı tercih 
edersiniz?

5. Pahalı neye denir?

6. Masraf neye denir?

7. Sizce en çok neye masraf yazılmalıdır?
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ŞİİR

PAZARA GİDELİM
Pazara gidelim, pazara gidelim.
Zevkle meyve sebze alalım.
İyi sebze seçelim, tezgâhlara bakalım,
Güzellerini tercih edelim, kilosunu soralım.

Pazara gittik, meyveler çok pahalı,
Hepsini sorduk, muz, elma ve portakalı.
Yapamayız dedi annem bu kadar masraf,
İki çeşit meyve alalım, gerisi israf.

Fiyatlara ne olmuş böyle çok artmış,
Meğer bu sene pazara gelen meyve azmış.
Bu yüzden fiyatlar artmış, pahalıymış,
Böyle olunca meyve yiyenler azalmış.
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91

Sokaklara tezgâhlar kurulur
Üstüne örtüler gerilir
Meyve, sebze ve giyecekler satılır
Alıcısı çoktur, bereketi boldur.
  
Üstüme yapıştırılan etiket
Kaç liraymışım çok dikkat et

Onu alma bunu alma şunu al.
Güzeli seç, fiyata bak, kaliteyi al. 

PAZAR

FİYAT

TERCİH
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Pazardaki tahta kasalara yanlışlıkla 

karışan meyve ve sebzeleri işaretle-

yip boyar mısınız?
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10.
Bölüm
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AÇGÖZLÜ:
Mala, yiyeceğe ve 

içeceğe doymak bil-
meyen aç.

KARAMSAR:
Her şeyi kötüye 

yoran.

HEVES 
Arzu, istek.

HİS:
Duygu, sezgi.

KISMET:
Nasip. Allah’ın takdir 

ettiği şey. HÂL: Durum, 
vaziyet.



HİKÂYE

Tuğba, çevresinde gördüğü her kediyi çok seviyor, kendisinin de bir kedisinin ol-
masını heves ediyordu. Anne ve babası da onun bu isteğini kırmamışlardı. Tatile 
giderken kedilerini aldılar.Kedinin bir çok eşyası da vardı. Yemek tabağı, minderi, 
küçük top oyuncakları, havlusu özenle hazırlanmıştı.

Tuğba, gün boyunca kedinin ihtiyaçlarıyla ilgileniyordu. Evin içerisinde nereye gi-
derse kedi de peşinden geliyordu.

Bir sabah uyandıklarında Tuğba kediyi sepetinde göremedi. Evin her yerine bak-
malarına rağmen onu bulamadılar.

Birden bahçe kapısını açık olduğunu gördüler. Tuğba’nın kedinin buradan dışarı 
çıkmış olacağını tahmin etti.

Tuğba’nın hâli hiç iyi görünmüyordu. Çünkü kediyi çok sevmişti.
Anne ve babası,
Üzülme yavrum! Onu mutlaka bulacağız, dedi.
Tuğba da:
Acaba, başına kötü bir şeyler gelmiş olabilir mi, diyerek karamsar his-

lere kapılmıştı.
Annesi,
-Kısmetse onu buluruz, yavrum. Fazla uzağa gitmiş olamaz zaten, dedi.
Hep birlikte dışarı çıkıp Tuğba’nın kedisini aramaya başladılar.
Bir de ne görsünler! Kedisi, sokağın diğer ucunda çaresizce miyav-

lamıyor mu?
Hemen kedinin yanına koştular. Tuğba, kediyi kucağına alıp sev-

meye başladı.
Anlaşılan kedi çok korkmuştu.

Tuğba’nın 
Anne ve babası,
Üzülme yavrum! Onu mutlaka bulacağız, dedi.
Tuğba da:
Acaba, başına kötü bir şeyler gelmiş olabilir mi, diyerek karamsar 

lere
Annesi,
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Babası,
-Açgözlülük yapıp sokaktaki yiyecek koku-

suna dışarıya çıkmış. Bir daha böyle şeyler 
yapmayacağına eminim kızım, dedi.

Annesi ise
Evet açgözlülüğü yüzünden az daha komşu-

muza da mahçup olacaktık, dedi.
O günden sonra Tuğba kediyi geri verme-

di. Dışarı kaçmamasına itina gösterdi.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Dedem ve büyükannem, hacca gidince çok farklı 
duygular hissettim.

F Babam, hastalandığından beri çok karamsar oldu.

F Sokakta, aç kalan kedinin hâlini görünce çok acı-
dık.

F Bugün bahçemizde ip atlamaya çok heves etmiştim 
ama yağmur yağınca dışarıya çıkamadım.

F Arkadaşım, açgözlü davranıp makarnadan bir ta-
bak daha yiyince karnı çok ağrıdı.

F Kısmetse gelecek yıl anaokuluna başlayacağım.

F Bugün bahçemizde ip atlamaya çok 
ama yağmur yağınca dışarıya çıkamadım.

F Arkadaşım, açgözlü davranıp makarnadan bir ta
bak daha yiyince karnı çok ağrıdı.

FKısmetse gelecek yıl anaokuluna başlayacağım.
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SORULAR

1. Hislerinizi, nasıl belli edersiniz?

2. Karamsar olmak ne demektir?

3. Üzüntülü hâlinizi nasıl anlarsınız?

4. En çok neye heves edersiniz?

5. Açgözlü olmak ne demektir?

6. Kısmet neye denir?

7. Hiç aç gözlülük yaptığınız oldu mu? Ba-

şınıza sonuçta ne geldi?
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ŞARKI

BEYAZ KEDİCİK
Beyaz kedicik seni severim.
Oyun oynarken seni isterim
Tüm hayvanları çok çok severim
Ama kedimi daha çok severim

Miyav miyav miyav
Beyaz kedicik
Pisi pisi pisi

Mırnav mırnav mırnav mırnav
Beyaz Kedicik.
Pisi pisi pisi pisi
Güzel Kedicik
                  SözMüzik: 
                                  Yasin İlhan
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Nasip derler diğer adıma
Allah ne yazmışsa bahtıma
Sabret gör bakalım neler varmış
Erebilirsek görelim yarına

Hep ister
Az nedir, bilmez
Versen de doymaz.

Hiç hayra yormaz olayları
Yüzü asıktır hep çatıktır kaşları
Ne duyduğundan mutlu olur ne gördüğünden
Her zaman olumsuzdur hâlleri

Çok beğendim almak istedim.
Alamazsam üzülürüm dedim.

KISMET

HEVES

KARAMSAR

AÇGÖZLÜLÜK
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Kedi resmindeki eksikleri tamamlayıp 

boyayalım.
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11.
Bölüm

104104



105

MAZERET:
Arzu edilemeyen bir 
hâlin oluşmasına yol 
açan kaçınılmaz se-

bep, özür.

MECBUR:
İster istemez, 

zorla.

MEŞGUL: 
Bir işle uğraşan.

Başka bir iş yapmaya 
vakti olmayan.

FIRSAT:
Uygun zaman, elve-

rişli durum. MÜKÂFAT: 
Ödül. Bir durum 
ve davranışa ve-

rilen hediye.



Hasanların çok güzel bahçesi vardı. Hasan, bütün gününü bahçede oyun oynayarak ge-
çiriyordu. Bir gün babasına,

Babacığım, bana salıncak yapar mısın, dedi.
Babası da,
Bugün çok meşgulüm. İşe gitmem gerekiyor. Ancak yarın hafta sonu. İlk fırsat bul-

duğumda salıncağını yapacağım, dedi.
Hasan çok sevinmişti,
Yaşasın, yarın ben de sana yardım ederim baba, dedi.
Ertesi gün, Hasanlar ailece kahvaltılarını ettiler. Babası tam o sırada,
Hay, Allah! Bugün benim mutlaka hastaneye gidip arkadaşımı ziyaret etmem gere-

kiyor, dedi.
Hasan üzgün bir şekilde duruyordu.
Biliyorum, yavrum ama bu gün çok önemli bir mazeretim var. İş arkadaşım dün ameliyat 

oldu. Onu ziyaret etmem gerekiyor. Anlayacağın gitmeye mecburum, dedi babası.
Hasan:

Peki, baba ne zaman döneceksin?
Tam olarak bilemiyorum. Ama erken dönmeye çalışaca-

ğım, dedi.
Annesi de Hasan’a,
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Üzülme yavrum! Biz de baban gelene kadar arka-
daşın Süleymanlara gide-
riz, dedi.

Hasan’ın, biraz olsun üzüntüsü geç
miş ti. Hemen hazırlanıp annesiyle bir
likte arkadaşına gittiler.

Babası da hastaneden erkenden dö-
nüp bahçeye salıncağı yapmıştı.

Hasan, annesiyle birlikte eve döndü-
ğünde bahçedeki salıncağı gördü. Ba-
bası da orada duruyordu.

Hasan koşarak babasına sarıldı,
Baba, sana çok teşekkür ederim, de-

di.
Bir şey değil oğlum. Sen sabırla be-

ni bekledin. Ben sana teşekkür ederim, 
dedi.

Hasan akşam olup hava karara-
na dek, salıncağa bindi. Bu salıncak, 
Hasan’a çok güzel bir mükâfat olmuş-
tu.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Sınıfımızı, kendimiz düzenlediğimiz için öğretmeni-
miz bizi mükâfatlandırdı.

F Arkadaşım aynı hatayı bir daha tekrar edince, öğ-
retmenime doğruyu söylemeye mecbur kaldım.

F Ödevlerini yaparken kardeşim beni çok meşgul 
ediyor.

F İlk fırsatta para biriktirip kendime bisiklet alaca-
ğım.

F Arkadaşım ödevini yapamayınca öğretmenim ma-
zeretini  sordu?

F İlk fırsatta para biriktirip kendime bisiklet alaca
ğım.

F Arkadaşım ödevini yapamayınca öğretmenim 
zeretini  sordu?
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SORULAR

1. Olumlu bir davranış yaptığınız da aileniz sizi nasıl 
mükâfatlandırır?

2. Mecbur olmak ne demektir?

3. Gün içerisinde ne ile meşgul olursunuz?

4. Fırsat ne demektir?

5. Verilen bir vazifeyi yapamadığnızda mazeret 
uydurduğunuz oldu mu?
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TEKERLEME

Yaptığımız işin mükâfatı mutlaka olur

Yeter ki fırsatları değerlendirelim

Çeşitli mazeretler sunmayalım

Yanlış yapmaya mecbur kalmayalım

Çok çalışalım, çok çalışalım

Haydi, haydi durmayalım.

Mükâfatı hemen gelir sanmayalım.
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BİLMECEŞİİR
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BİZE GEL
Bize gel Hakan bize gel
Gelemem canım gelemem
Mecbursun bize gelmeye
Bayılırsın mazeret üretmeye…

***
İşim çok, fırsat yok dersin
Meşgulüm deyip yatarsın
Peki mükafat var desem
Güle oynaya gelirsin.
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Ormanda tavşanlar arasında koşu yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya fırsat bulursam girerim diye düşünen tavşanı sarıya;

Yarışmaya mecburen katılan tavşanı maviye;

O sırada meşgul olan tavşanı mora;

Mazeret sunup yarışmadan ayrılan tavşanı kırmızıya boyar mısınız?

Sizce bu tavşanlardan hangisi yarışmayı kazanıp mükâfatını alacak?
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VEZİR:
Osmanlı zamanında 
padişahların yardım-
cılığını yapan kişi ve-

ya kişiler

İNŞALLAH:
Allah izin ve-

rirse.

PADİŞAH: 
Osmanlı dev-

let başkanlarına 
verilen ünvan.

MÜSAADE:
İzin.

HOŞNUT:
Razı. Memnun.

KUMANDAN:
Komutan.

VAZİFE:
Görev.

MACERA:
Baştan geçen il-

ginç olaylar.

MUHAFIZ:
Koruyucu,  

bekçi.
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MASAL

Yıllar önce Keloğlan’ı, padişah saraya çağır-
mış. Keloğlan da yaşlı annesinden izin alarak yo-

la çıkmış.
Saraya gelir gelmez saraydaki muhafızlar, 

Keloğlan’ı karşılayıp padişahın yanına götürmüşler.
Keloğlan padişahı selamladıktan sonra,

Buyurun padişahım! Emrinizdeyim, demiş.
Padişah da hemen konuşmaya başlamış,

Senin ismin bütün ülkede konuşuluyor. Çok cesur biriymişsin. 
Bunun için sana bir vazife vereceğim, demiş.
Keloğlan,

Vazifemi söyleyin, hemen yapayım, demiş.
Padişah,

Kızım çok hasta. O, ancak Korku Dağında yetişen ve her derde deva olan bir 
bitkiyle iyileşebilir. Sen çok cesaretli ve akıllı birisisin. İnşallah o bitkiyi bulup ge-

tirirsin, demiş.
Keloğlan, kendinden emin bir şekilde,
Tamam, efendim! Siz hiç merak etmeyin, demiş.
Padişah da Keloğlan’ın bu davranışından çok hoşnut olmuş.
Ardından padişah, Keloğlan’ın yanına bir kumandan ve birçok muhafız vermiş.On-

lar da hemen hazırlanıp yola çıkmışlar. Yol, çok ıssız ve tehlikelerle doluymuş. Muha-
fızların birçoğu bu yolculuktan vazgeçip dönmek istemiş. Ancak kumandan buna mü-
saade etmemiş.

Keloğlan ise çok sakin ve kendinden emin bir şekilde yola devam ediyormuş.



Oraya yaklaştıklarında korku dağından ateşten lavlar aktığı görmüşler. 
Dağ oldukça da yüksekmiş. Keloğlan,

Biz de bir uçan balon yapıp dağın yüksek tepesine ulaşalım! Ne der-
siniz, demiş. 

Kumandanın bu fikir çok hoşuna gitmiş. Ellerindeki malzemeyi kullana-
rak küçük bir uçan balon yapmışlar. İçine Keloğlan ve kumandan binmiş. 
Rüzgârın etkisiyle de dağın zirvesine ulaşmışlar. Orada yetişen bitkiyi ko-
parıp hemen uçan balonla uçmuşlar.

Saraya döner dönmez, padişaha müjdeli haberi vermişler. Padişah çok se-
vinmiş. Hemen bitkiyi kaynatıp suyunu kızına içirmişler. Ertesi gün padişahın 
kızı iyileşmiş. Keloğlan’a da padişah mükafat olarak para vermiş. Ancak Keloğ-
lan,

Padişahım! Bu yolculuk benim için güzel bir macera oldu. Hem bu bit-
kiyi bir şey karşılığında getirmedim. Amacım size iyilik yapmaktı. Bu se-
beple ödülünüzü kabul edemem, demiş.

Padişah da,
O hâlde artık sana vezir olarak vazife veriyorum, demiş.
Keloğlan ise emriniz olur, padişahım diyerek sarayda vazifesine baş-

lamış.
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Yıllar önce, ülkemizi padişahlar yönetmiş.

F Savaş boyunca Ali Kumandan, ordunun başından 
hiç ayrılmadı.

F Gece boyunca muhafızlar, sarayın kapısında nö-
bet beklediler.

F Ağabeyim, askerlik vazifesi için Ankara’ya gitti.

F Bugün arkadaşıma gitmek için annemden müsaa-
de istedim.

F İnşallah, ehliyet kursunu başarıyla tamamlayaca-
ğım. 

F Dağa çıkan birçok insan, ilginç maceralar yaşa-
dıklarını anlattılar.

F Bugün arkadaşıma gitmek için annemden 
de istedim.

F İnşallah, ehliyet kursunu başarıyla tamamlayaca
ğım. 

F Dağa çıkan birçok insan, ilginç 
dıklarını anlattılar.
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SORULAR

1. Kime padişah denir?

2. Kumandanın görevi nedir?

3. Muhafızın görevi nedir?

4. Öğretmeniniz size hiç vazife verdi mi?

5. Hangi durumlarda büyüklerinizden müsaade is-
tersiniz?

6. İnşallah, kelimesini ne zaman kullanırsınız?

7. Yolculuk yaparken hiç macera yaşadınız 
mı?

8. Kimlere vezir denir?

9. Annenizin sizden hoşnut olduğu bir 
durumu anlatır mısın?
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PARMAK OYUNU

Keloğlan gitmiş, gitmiş. (Parmaklar kullanılarak kolun 
üzerinde yürüyormuş gibi yapılır.)

Saraya gelmiş.(Parmaklar, omuz üzerinde durdurulur.)
Padişah ona bir vazife vermiş.(Eller kullanılarak bir şey 

veriyormuş gibi yapılır.)
Keloğlan, buna çok sevinmiş (Gülümsenir.)
Çıkmış korku dağına uçan balonla. (Parmak yukarıdan 

başa doğru getirilir.)
Koparmış bitkiyi telaşla. (Parmaklar kullanılarak kolun 

üzerinden bir şey koparıyormuş gibi yapılır.)
Getirmiş padişaha bitkiyi. (Eller kullanılarak, bir 

şey veriyormuş gibi yapılır)
Kızı içince bulmuş şifayı. (El üzerinde bardak tu-

tuyormuş gibi yapılıp içilir.)
Keloğlan olmuş, padi-

şahın veziri. (Başa vezirlik 
tacı takılıyormuş gibi ya-
pılır.)
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BİLMECEBİLMECE
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İzin istemez derler bana
Kibar olanlar yaklaşır yanıma

Devleti yönetir
Her sözü dinlenir.

Ordunun başında durur
Askerleri o yönetir.
  
Bekçiyim korurum bana emanet edileni
Tanırım zarar ziyan peşinde olanı
Tuttum mu kolundan hapse atarım
Hiç yılmaz hep vazifemi yaparım.

Padişahın hep yanında durur
Karar verirken ona yardımcı olur.

Görev de derler adıma
Yeter ki bir iş çıksın karşıma

MÜSADE

PADİŞAH
KUMANDAN

MUHAFAZA

VAZİFE

VEZİR
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ALIŞTIRMA SAYFASI

Siz, Keloğlan’ın yerinde olsaydınız, 
o bitkiye nasıl ulaşırdınız?
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13.
Bölüm
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HIRS:
Açgözlülük, şiddetli 

istek.

TELAFİ:
Yerini doldurma.

HAYRET:  
Şaşkınlık.

KABAHAT:
Suç.

KÂBUS:
Korkulu rüya.

TABİAT:  
Doğa.



HİKÂYE

Gizem, anaokuluna gidiyordu. Yaz tatiline girmelerine çok az kal-
mıştı. Tatilin ardından, ilkokula başlayacaktı.

Gizem arkadaşlarını ve öğretmenini çok seviyordu. Öğretmeninin 
hep onu sevmesini istiyordu. Bu yüzden de hırs yapıp evde ağabeyi-
ne çok güzel bir resim çizdirdi.Öğretmenine de kendisinin çizdiğini 
söyledi.

Öğretmeni, bu cevaba hayret etti ama doğruyu bildiğini belli etme-
meye karar verdi.

Ardından:

Bu güzel resmi, en iyisi yarışmaya gönderelim, dedi.

Gizem önce çok sevindi. Ancak kendisinin çizmediği bir resimle 
nasıl yarışmaya katılacaktı. Bu bir haksızlıktı. Mutlaka öğretmenine 
yaptığı bu kabahati anlatmalıydı. Ama bunu başaramadı. Akşam eve 
döndüğünde çok üzgündü. Anne ve babası merak ettiyse de onlara 
da bu durumu anlatamadı. Uyumak istediğini söyleyip erkenden yat-
tı. Yatağında kabahatini öğretmenine söyleyip nasıl telafi edeceğini 
düşünüyordu.

Bir süre sonra uykuya daldı. Ancak dü-
şüncelerinin etkisiyle kâbus görmeye baş-
ladı.

Rüyasında, öğretmenin resmi çizmedi-
ğini öğrenip ona çok kızdığını gördü.

Uyandığında, yatağından kalkıp kendi 
resim çizmeye karar verdi.

şüncelerinin etkisiyle 
ladı.

ğini öğrenip ona çok kızdığını gördü.

resim çizmeye karar verdi.126



Kısa süre içerisinde bütün renkleri kullandı ve çok güzel bir tabiat resmi 
yaptı. Resim biter bitmez de annesine seslendi:

Anneciğim! Ben uyandım, dedi.

Annesi çok şaşkındı:

Aferin, Gizem! İlk defa kendin uyandın, dedi.

Gizem elindeki resmi göstererek,

Öğretmenime resim de yaptım anne, dedi.

Kahvaltısını ettikten sonra annesi onu anaokuluna götürdü.

Gizem, hemen öğretmenin yanına gi-
derek,

Öğretmenim, dün size verdiğim resmi 
ben çizmemiştim. Bunu size bir türlü söyle-
yemedim. Ama bu resmi ben çizdim, dedi.

Öğretmeni,

Doğruyu söylediğin için sana teşekkür 
ederim. Çizdiğin resim bence çok güzel.
Şimdi, bu resmi yarışmaya gönderebiliriz. 
Zaten diğer resmi senin çizmediğini anla-
mıştım, dedi.

Gizem, öğretmenine gerçeği söylediği 
için çok mutlu olmuştu. Yarışmayı kaza-
namasa da öğretmeninin ona değer ver-
mesi çok güzel bir şeydi!
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ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELERİ  
TEKRAR EDELİM

F Ağaçtaki kuşların, korkmadan bizim yanımıza gelme-
lerine hayret ettim.

F Kardeşimin yaptığı kabahati bir türlü anneme söyle-
yemiyordum.

F Derslerime çok çalışıp düşük notlarımı telafi ettim.

F Tabiatı inceledikçe, Yüce Allah’ın büyüklüğünü daha 
çok hissediyorum.

F Bugün trafikte yaşadıklarım kâbus gibiydi.

F Halam, sınıfı birincilikle bitirmek için hırs yaptı.

çok hissediyorum.

F Bugün trafikte yaşadıklarım 

F Halam, sınıfı birincilikle bitirmek için 
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SORULAR

1. Ne zaman hayret edersiniz?

2. Kabahat işlediğinizde ne yaparsınız?

3. Hatanızı telafi etmek için nasıl davranırsınız?

4. Hırs ne demektir?

5. Tabiatta neler vardır?

6. Kâbus ne demektir?
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ŞİİR

NE YAPMALIYIZ
Hayatımızın kâbus gibi
Geçmesini istemiyorsak
Hırs yapmayıp
Çok çalışmalıyız.
Başarıya ancak
Bu şekilde ulaşabiliriz
Allah, çalışkanları
Sever unutmamalıyız.
Bir kabahat yapsak da
Doğruyu söylemeliyiz
Özür dileyerek
Hatamızı telafi etmeliyiz.
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BİLMECEBİLMECE
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Şaşkınlıktır diğer adım benim
Aç ağzını yum gözünü derim

Yeryüzü ve gökyüzü süslendi
Allah, çeşit çeşit canlılar verdi.

Yatarım yatağıma
Gözlerimi kapatırım
Kendimi birden korku dolu 
Bir dünyada bulurum.
   
Suç da derler adıma 
Ne kadar ya yaramazım ama

HAYRET

TABİAT

KÂBUS

KABAHAT



132132

ALIŞTIRMA SAYFASI

Boş karenin içine uykunuzda çekilen 
bir fotoğrafı yapıştırınız. Ardından 

rüya bulutunun içine gördüğünüz bir 
kâbusu çizebilir misiniz?
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Kur’ân Öğreniyorum Seti

“Kur’ân Öğreniyorum Seti” gerek kendi kendine, gerekse rehber eşliğinde öğren-
meye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sette Kur’ân harfleri, harflerin Türkçe okunuş-
ları, kısa sûreler, dualar, kısa sûrelerin ve duaların Türkçe anlamları yer almaktadır. 
Kur’ân harfleri ve bazı varlık isimlerinin resimlerle desteklenmesi kısa zamanda kalıcı 
öğrenmeye büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
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BİLMECE

Küçük Selim’in Maceraları
Altı hikâyeden oluşan kitabımızda minik yavrularımızın temel dinî kavramları 
öğrenmesi hedeflenmiştir. Hem macera ve bilgi dolu hikâyeler hem de ren-
garenk sayfalar bu kitapta...
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Eliniz Alışsın Diye!

Her Yaş ve İlgi Seviyesine Hitap Eden Ürünler• 
Güvenli Alışveriş• 
% 70 lere Varan İndirimler• 
Hızlı Teslimat• 
Sürpriz Kampanyalar• 
Eserler Hakkında Geniş Tanıtımlar• 
Alışverişiniz Hakkında Online Bilgilendirme• 
Ücretsiz Kargo Hizmeti (50 TL Üzeri Alışverişlerde)• 
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