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METNİN BÖLÜMLERİ

Boğucu sıcakta bir deve kervanı ağır ağır ilerliyormuş. Biraz ilerde, üç beş 
ağaç bulunan dinlenme yerine ulaşmaya çalışıyormuş.

Giriş Bölümü

Karınca yükünü yere bırakmış. Yerinden doğrulmuş ve deveye dönerek şöyle 
söylemiş:

– Çok kolay... Ben hem kendim hem de arkadaşlarım için çalışıyorum. Sen
ise sadece efendin için çalışıyorsun. Onun için ben kendimden çok ağır bir yükü 
yorulmadan taşıyabiliyorum. Ama sen, kendinden çok küçük, çok hafif bir yükü 
güçlükle taşıyorsun.

Sonuç Bölümü

Develerden biri, kumların arasında bir karınca görmüş. Karıncanın sırtında 
kendi ağırlığından çok daha ağır bir saman çöpünü taşıdığını fark etmiş. Önce 
durup karıncayı izlemiş, sonra başını iyice yere, karıncanın yanına yaklaştırıp:

– Çok şaşırttın beni. Deminden sana bakıyorum da kendinden çok daha ağır
bir yükü taşıyorsun. Üstelik hiç zorlanmıyorsun. Oysa ben sırtımdaki şu yükü 
taşırken öyle çok yoruluyorum ki... Bana bunun yolunu öğretsene, demiş.

Gelişme Bölümü

KARINCA İLE DEVE

Bir metin üç bölümden oluşur:
1. Giriş bölümünde metindeki kahramanlar, olayın geçtiği yer ve gerçekleş-
tiği zaman hakkında bilgi verilir.
2. Gelişme bölümünde metindeki olay ayrıntılarıyla anlatılır. Okuyucu olayın
nasıl sonuçlanacağını merak eder.
3. Sonuç bölümünde metindeki olay ile ilgili merak edilenlerin yanıtı bulu-
nur.
Herhangi bir yazının bir satır başından diğer satır başına kadar olan bölü-
müne paragraf denir. Metnin bölümleri metin içinde paragraflar hâlindedir.
Sözcükler cümleleri, cümleler paragrafları paragraflar da yazıları oluştu-
rur. Giriş ve sonuç bölümleri genellikle bir paragraftan oluşurken gelişme
bölümü birden çok paragraftan oluşabilir.
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Etkinlik–45
Aşağıdaki metnin paragrafları karışık olarak verilmiştir. Paragrafları numaralarla 
sıralayınız. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden hangisine ait olduğunu yazınız.

Hemen sormuş "Bu su iyi mi, içilir mi?" Tilki kurnazca gülmüş. Sonra da 
suyu bir övmüş bir övmüş ki tekenin ağzının suyu akmış. Tilki, "Haydi, durma. İn 
aşağı." deyince teke kuyuya inmiş. Kana kana su içtikten sonra aklı başına gelmiş. 
Tilkiye "Eee, nasıl çıkacağız buradan?" diye sormuş. Tilki "Sen hiç merak etme. 
Ben buradan ikimizi de kurtarmanın yolunu biliyorum. Sen şimdi doğrulup ön 
ayaklarını duvara dayar, omuzlarını da havaya dikersin. Ben de tırmanıp çıkar, 
sonra seni çekerim.” demiş.

Teke bu aklı çok beğenmiş. Hemen razı olmuş. Tilki tekenin bacaklarından 
omuzlarına sonra da başına atlayıp kuyudan çıkmış. Teke, “Peki, ben nasıl çı-
kacağım kuyudan?” diye sormuş. Tilki de ona, "Ey teke! Senin çenendeki kıllar 
kadar kafanda da akıl olsaydı nasıl çıkacağını düşünmeden bu kuyuya inmezdin." 
demiş.

Bir gün tilkinin biri bir kuyuya düşmüş. Çok uğraşmış ama bir türlü kuyu-
dan çıkamamış. O sırada oradan bir teke geçiyormuş. Teke susadığı için kuyuya 
bakmış. Bir de ne görsün? Kuyuda bir tilki!

Siz siz olun, sonunun ne olacağını düşünmeden hiçbir işe girişmeyin.

TİLKİ İLE TEKE
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Etkinlik–46
Aşağıda giriş ve gelişme bölümü verilen metne uygun bir sonuç bölümü yazınız.

BİR ÇOCUĞUN UMUDU

Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir 
taşın güzelliğine hayran kalmıştı. Mutlaka bir mücev-
herdi bulduğu. Taş, kalp şeklindeydi.

Çocuk, taşı alıp eve koştu. Büyük bir heyecanla 
babasına uzattı. Babası, çocuğun elindeki taşın bir-
birine sürtüldüğünde kıvılcım çıkaran bir çakmak taşı 
olduğunu anladı. Ama bunu ona söylemedi.

Küçük çocuk, düşlerini süsleyen bisiklete kavuşmak için elindeki taşı satmak is-
tiyordu. Babası çocuğun taşı satmak istemesiyle ilgilenmedi. Çocuk, işin kendisine 
düştüğünü anlayınca bir kuyumcuya gitti. Kuyumcunun vitrininin önünde bir süre 
bekledi. İçeride dükkân sahibi ve güzel giyimli bir bayan vardı.

Küçük çocuk biraz sonra içeri girdi. Dükkân sahibine, “Bu pırlantayı deniz ke-
narında buldum efendim.” dedi. Dükkân sahibi, “O, yalnızca basit bir çakmak taşı.” 
diye cevap verdi. Dükkândaki bayan müşteri, “Tam istediğim şey, onu bana satar 
mısın?” diye çocuğa sordu.

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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Etkinlik–47
Aşağıda karışık verilmiş cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturunuz ve kutuların 
yanındaki sayıları sıralayıp boş kutucuklara yazınız.

Oyuncak reyonunu görünce gidip oraya bakmak istedim. 1

2

3

4

5

Oyuncaklara bakmaya dalınca babamı kaybettim.

Bugün babamla markete gittim.

Kaybolmamak için bir daha elini bırakmadım.

Korkuyla ağlarken babam beni buldu.

1

2

3

4

Geç kalmamak için hızlanır, okula vaktinde yetişiriz.

Okula her sabah arkadaşım Ceren ile birlikte gideriz.

Yolda yürürken kendi kurduğumuz oyunları oynarız.

Onun evinin önünde buluşur, okula kadar yürürüz.
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1. Senem, yarısı 40 lira olan parasının 
1
4

’ini harcıyor. Senem, kaç lira 

harcamıştır?

2. Sedat, 65 misketinin 1
5

’ini arkadaş-

larına dağıtıyor. Sedat’ın kaç misketi 

kalmıştır?

3. Bir bisikletli 72 km’lik yolun 1
9

’ini 

gittikten sonra dinleniyor. Bisikletlinin 

gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır?

4. Annem 48 yaşındadır. Ablamın yaşı, 

annemin yaşının 1
6

’inden 4 fazla-

dır. Ablam kaç yaşındadır?

5. Bir kümesteki 54 tavuğun 1
6

’i 

yumurtlamıyor. Bu kümeste yumurt-

layan kaç tavuk vardır?

Aşağıdaki problemlerin çözümlerini yapınız.1
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1. 30 cevizin 1
5

’ini kullanan annemin 

geriye kaç cevizi kalmıştır?

2. Bir çiftlikteki 72 hayvanın 1
6

’i koyun, 

diğerleri keçidir. Çiftlikte kaç tane keçi 
vardır?

3. 95 lirasının 1
5

’ini harcayan Ayşe, 

kaç lira harcamıştır?

4. 96 km’lik yolun 1
8

’ini giden bir oto-

mobilin geriye gideceği kaç kilometre 
yolu kalmıştır?

5. Dedem 70 yaşında, benim yaşım 

dedemin yaşının 1
7

’inden 2 fazladır. 

Ben kaç yaşındayım?

Aşağıdaki problemlerin çözümlerini yapınız.2
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1. Seher, 98 tane dosya kâğıdının

önce  
1
7

’ini kullanıyor. Sonra 6 

tane daha kullanıyor.

Seher, toplam kaç tane dosya 
kâğıdı kullanmıştır?

4. Bir çuvalda 64 kg şeker vardır.

Şekerin 
1
4

’i poşetlere koyuluyor.

Kalan şeker kaç kilogramdır?

5. Bir fırıncı 75 tane ekmeğin 
1
5

’ini
satıyor.

Ekmeğin tanesini 2 ̈ ’den sattığına 
göre, fırıncı kaç lira kazanmıştır?

6. Yarısı 44 lira olan paranın
1
8

’i 
kaç lira eder?

2. Annem 64¨ parasının 
1
8

’i ile  

peynir, 17 ¨’si ile sebze aldı.

Annemin geriye kaç lirası kalmış-
tır?

3. Çeyreği 20 tane olan portakalların
yarısı satılıyor.

Geriye kaç portakal kalmıştır?
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7. Vedat, 84 misketinin 
1
3
’ini karde-

şine veriyor.

Vedat, kardeşine kaç misket ver-
miştir?

10. Kütüphanedeki 72 kitabın 
1
6
’ini

okudum.

Kütüphanedeki kitapların kaç ta-
nesini okudum?

11. Annem, 84 ̈ ’sinin 
1
4
’i ile etek,

15 ¨’si ile şapka aldı.

Annemin geriye kaç lirası kalmış-
tır?

12. Bir pazarcı 90 kg portakalın
1
5
’ini kilosu 3 liradan, geri kalanını

2 liradan satıyor.

Pazarcı, kaç lira kazanmıştır?

8. Depodaki 25 kolinin 
1
5
’i birinci gün, 

7 tanesi de ikinci gün satılıyor.

Depoda kaç koli kalmıştır?

9. Okulumuzdaki 99 öğrencinin 
1
3
’i

kız öğrencidir.

Okulumuzda kaç erkek öğrenci 
vardır?
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ÜNİTE
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Sesin İşitmedeki Rolü

	Üst	katın	balkonundan	yoldaki	biriyle	konuşurken	neden	sesimizi	yükseltiriz?
	 Sıra	arkadaşımızla	niçin	fısıldaşarak	konuşuruz?

DÜŞÜNELİM

 Sesin	kulak	tarafından	duyulan	yüksekliğine	sesin	şiddeti	(gürlük)	denir.	Hafif	
sesler	kulağa	az,	kuvvetli	sesler	yüksek	şiddetle	gelir.
	 İşitme	duyumuz	sayesinde	sesin	hangi	yönden	geldiğini,	ses	kaynağının	yakınlaş-
makta	mı	yoksa	uzaklaşmakta	mı	olduğunu	da	anlayabiliriz. 
 

	 Aynı	 ses	 kaynağı	 tarafından	 oluşturulduğu	hâlde	 sesin	 şiddeti	 farklı	 olabilir.	
Örneğin,	bir	bebek	ağladığında	yüksek	şiddette	ses	çıkarırken	annesinin	kucağında	
sakinleştiğinde	düşük	şiddette	ses	çıkarır.	Bir	öğrenci	oyun	oynarken	yüksek	şiddette	
ses	çıkarırken	sınıfta	sıra	arkadaşıyla	fısıldaşarak	konuşur.	Bir	köpek	havlayınca	yüksek	
şiddette	ses	çıkarırken	yemeğini	yediği	sırada	çıkardığı	mırıltılar	düşük	şiddettedir.	

	 Sesin	Şiddeti	ve	Uzaklığı
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	 İşitmede	ses	şiddetinin	önemi	büyüktür.	Ancak	sesin	şiddeti	ne	kadar	yüksek		olursa	
olsun	ses	kaynağı	bizden	çok	uzaktaysa	sesi	işitemeyiz.	Yakın	olan	ses	kaynaklarının	
oluşturduğu	sesin	işitilmesi,	uzakta	olandan	daha	kolaydır.	Uçak	motorları	çok	yük-
sek	şiddette	ses	oluşturur.	Ancak	evi	havaalanına	yakın	olmayanlar	her	uçağın	iniş	
ve	kalkışını	duyamazlar.	Uçak	kısmen	alçaktan	uçarsa	ya	da	havaalanına	yakınsa	
işitebilirler.

	 İnsan	kulağı	her	sesi	 işitemez.	Bir	sesin	 işitilmesi	 için	 işitilebilir	yükseklikte	bir	
şiddete	 sahip	olması	gerekir.	Örneğin,	bir	 karıncanın	yürüyüşünü,	bir	 kelebeğin	
kanat	çırpışını	işitemeyiz.	Çünkü	bunlar	insan	kulağının	işitebileceği	yükseklikte	ses	
oluşturmaz.	Ancak	köpeklerin,	tavukların,	kuşların	ve	atların	kulakları	hafif	şiddette	
olan	sesleri	bile	duyacak	kadar	hassastır.	Bazı	hayvanlar	deprem	olacağını	işitme	
duyuları	sayesinde	anlayıp	huysuzlanmaya	başlar.	Deprem	öncesi	kuşların	sürüler	
hâlinde	yer	değişikliği	yaptıkları	bilimsel	olarak	kanıtlanmıştır.

	 Yunusların	ve	yarasaların	da	işitme	duyuları	çok	gelişmiştir.	Yarasalar	yollarını	
ses	dalgaları	yardımıyla	bulur.	Yunuslar	balık	sürülerini,	çıkardıkları	sesleri	takip	
ederek	bulur	ve	avlanır.	Bu	sayede	beslenir.

Sesin İşitmedeki Rolü
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	 Ayrıca	büyük	kalabalıklara	sesi	ulaştırabilmek	için	megafon,	mikrofon	ve	hoparlör	
gibi	ses	yükseltici	cihazlar	kullanılmaktadır.	

	 İnsanların	düşük	şiddetteki	sesleri	işitemediğini	öğrenmiştik.	Özellikle	işitme	sorunu	
yaşayan	insanlar	herkesin	duyduğu	sesleri	de	duyamaz.	Bu	sebeple	ses	şiddetini	
artırıcı	cihazlar	üretilmiştir.	Bunların	genel	adı	işitme	cihazıdır.	

	 Ses	Şiddetini	Artıran	Cihazlar

Sesin İşitmedeki Rolü

	 	 Düzensiz,	yüksek	şiddette	ve	insana	rahatsızlık	veren	seslere	gürültü	denir.
Çok	şiddetli	sesler,	kulaklarımıza	zarar	verebilir.	Hatta	bazen	işitme	kaybına	bile	
yol	açacak	sorunlar	oluşturabilir.	Gürültüye	maruz	kalabileceğimiz	ortamlar-
da	koruyucu	kulaklık	kullanmalıyız.	Ani	ve	yüksek	şiddetli	seslerde	kulaklarımızı	
kapatıp	ağzımızı	açmalıyız.

BİLGİ SANDIĞI
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	Aşağıda	istenenlere	üçer	örnek	yazınız.
Etkinlik–70

İnsan	 kulağı	 tarafından	 işitilemeyen	
sesler:

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

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

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

Geçici	veya	kalıcı	işitme	kaybına	neden	
olabilecek	sesler:

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

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

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

“Gürültü”	olarak	nitelenebilecek	ses-
ler:

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

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

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

Canlı	varlık	olmadığı	hâlde	doğal	ses	
kaynağı	olan	varlıklar:

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

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

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

	Ses	şiddeti	ile	uzaklık	arasındaki	ilişkiyi	bir	örnekle	açıklayınız.
Etkinlik–71

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

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

................................................................................................................................................
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	 Ses	şiddetinin	yüksek	olduğu	ortamların	görselinin	altındaki	kutucuğu	işa-
retleyiniz.

Etkinlik–72
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	 Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanlara	✓ işareti	koyunuz.

	 	 Ses	kaynağına	yaklaşıldıkça	sesin	şiddeti	azalır.

	 	 Gürültü	insanları	rahatsız	eder.

						Her	canlının	işitebileceği	ses	şiddeti	aynıdır.

				 Kulağımız	çevremizdeki	bütün	sesleri	duyar.

				 Konuşurken	ses	şiddetimiz	düşük,	bağırırken	yüksektir.

Etkinlik–73

	 Aşağıdakilerden	hangileri	sesin	şiddetini	arttırır?	İşaretleyiniz.
Etkinlik–74
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	 Verilen	sözcükleri	uygun	boşluklara	yazarak	cümleleri	tamamlayınız.

•	 Şiddetli	sesler	.............................	kaybına	sebep	olabilir.
•	 Düzensiz	ve	yüksek	şiddetli	seslere		.............................	denir.
•	 .............................,	sesi	daha	iyi	duyabilmemiz	için	kullanılır.
•	 .............................	ve	.............................ların	işitme	duyuları	çok	gelişmiştir.
•	 Cep	telefonuna	yaklaştıkça	sesin	şiddeti	.............................	.
•	 Uzaklık	arttıkça	ses	..............................	azalır.
•	 İşitme	organımız	...............................tır.

Etkinlik–75

işitme

şiddeti

mikrofon

yarasa

yunus

gürültü

kulak

artar

	 3-A	sınıfının	oturma	düzeni	aşağıdaki	gibidir.	Verilenlere	göre	boşlukları	
tamamlayınız.

Etkinlik–76

Ahmet

Özlem

Eymen

FatmaÖznur

BahtiyarAta

• Öğretmen	 konuştuğunda	 onu	 en	 iyi	
..................,	en	az	..................	duyar.		

•  Öznur	konuştuğunda	onu	en	iyi	..................	
duyar.	 

•  Ahmet	 konuştuğunda	 en	 iyi	 ..................,			
en	az	..................	duyar.	 

•		 Özlem	konuştuğunda	onu	en	iyi	 	
..................	ve	..................	duyar.
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		 Aşağıdaki	ifadeleri	okuyunuz.	Doğru	ise	“D”	kutusunu,	yanlış	ise	“Y”	ku-
tusunu	boyayınız.

İfadeler D Y
Cansız	varlıklar	ses	kaynağı	olamaz.

İşittiğimiz	ses	artıyorsa	ses	kaynağı	bize	doğru	yak-
laşıyor	demektir.
Ses	doğrusal	olarak	her	yöne	yayılır.

Ses	dalgaları	havasız	ortamda	yayılamaz.

Ses	kaynağından	uzaklaştıkça	sesin	etkisi	azalır.

İnsan	kulağı	varlıkların	çıkardığı	her	sesi	duyar.

Ses	kaynağının	yerini	işitme	duyumuzla	tahmin	ederiz.

Ses	kaynaklarının	çıkardığı	ses	birbirinin	aynıdır.

Her	sesin	bir	kaynağı	vardır.

	 Aşağıda	verilenlerden	ses	kaynağı	olanları	işaretleyiniz.
Etkinlik–77

Etkinlik–78

rüzgâr

masa kalem

köpek gitar gözlük

arı telefon
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GÜVENLİ HAYAT4.
Ünite

Güvenliğimi Sağlayabilirim

Arda evden okula giderken yanına bir araba yaklaştı ve durdu. Camı açıp 
Arda’ya baktı ancak Arda bu kişiyi tanımıyordu. Arabayı süren kişi Arda’ya, babasının 
arkadaşı olduğunu ve onu kendisini okula bırakabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Arda “Teşekkür ederim ama bunu kabul edemem.” dedi. Arabayı 
kullanan kişi ısrar etti. “Ben senin babanı tanıyorum. Hem okula geç kalacaksın, seni 
arabayla ders saatine yetiştirebilirim. Korkmana gerek yok.” dedi.

Arda, ısrarla kendisine bu teklifte bulunan kişiden rahatsız oldu ve ona “ Hayır, 
sizin arabanıza binmeyeceğim. Annem ve babam tanımadığım insanların arabasına 
binmemin ya da onlarla bir yerlere gitmemin tehlikeli olduğunu ve kim ne derse 
desin böyle teklifleri asla kabul etmemem gerektiğini bana defalarca anlattılar. Eğer 
biraz daha ısrar ederseniz bağırıp yardım çağıracağım.” dedi

Arda’nın bağıracağından korkan kişi aniden arabasıyla oradan uzaklaştı. Arda’nın 
tereddütsüz “ Hayır.” demesi bu kişiyi oradan uzaklaştırmıştı. Bu davranışı sayesinde 
Arda belki de çok kötü sonlanacak bir olaydan kurtulmuştu.

Ben babanın arkadaşıyım. 
Okula geç kalacaksın. Daha 
çabuk gitmen için seni ara-
bayla bırakabilirim.

Hayır, teşekkür ederim. 
Ben tanımadığım kişilerin 
arabasına binip bir yere 
gitmem.

Tanıdığımız ve tanımadığımız kişilerle nasıl konuşmalıyız?

DÜŞÜNELİM
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Güvenliğimi Sağlayabilirim

Güvenliğimiz İçin Dikkat Etmemiz Gerekenler

• Bildiğimiz ve güvenli olan yollardan yürümeliyiz.

• Tanımadığımız biri bizi çağırdığında onunla gitmemeliyiz. 

• Tanımadığımız kişilerin arabalarına asla binmemeliyiz. 

• Tanımadığımız kişilerin yiyecek ve içecek ikramlarını kabul etmemeliyiz.

• Tanımadığımız kişilere ev adresimizi, telefon numaramızı, kendimize ait 
bilgilerimizi kesinlikle vermemeliyiz.

• Tanımadığımız kişilerin bize teklif ettiği şeyleri geri çevirmeliyiz. İnsanlar 
bizden istemediğimiz bir şey yapmamızı istediklerinde onları uyarmalı ve 
“Hayır.” diyebilmeliyiz.

Güvenliğimizi tehdit eden bir sorunla karşılaştığımızda;
 Sakin olmalıyız. 
 Kendimizi kontrol etmeliyiz. 
 Mutlaka ailemize ve öğretmenimize haber vermeliyiz. 
 Oradan hızla uzaklaşmalı, gerekirse bağırarak yardım 

istemeliyiz.
 Çevrede güvenlik personeli varsa onlardan yardım 

istemeliyiz. 

BİLGİ SANDIĞI

Bizim için tehlike oluşturabilecek durumlarda “HAYIR.” demesini bilmemiz 
gerekir.
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Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Okuldan dönerken hiç tanımadığınız biri yanını-
za gelip annenizin arkadaşı olduğunu ve sizi eve 
bırakabileceğini söyledi.                                           

Arkadaşınız size “Okuldan sonra parka gidelim 
mi?” diye sordu.

Arkadaşlarınız “Teneffüste bizim oyunumuza katıl-
mak ister misin?” diye sordular.

Parkta karşılaştığınız ve tanımadığınız biri size çiko-
lata vermek istedi. 

Okul kapısında karşılaştığınız ve tanımadığınız biri 
sizinle eve kadar yürüyebileceğini söyledi.

Oyun parkında yaralandınız. Tanımadığınız bir 
kişi evinin yakın olduğunu ve orada size yardımcı 
olabileceğini söyledi.

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerde önerilen tekliflere “Evet” mi  
“Hayır” mı demeniz gerektiğini işaretleyiniz.

Etkinlik–79

Evet

Hayır
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Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerden doğru olanların numa-
ralarını “Uygun Davranışlar” kutusuna, yanlış olanların numaralarını “Uygun 
Olmayan Davranışlar” kutusuna yazınız.

Etkinlik–80

1. Tanımadığımız kimselerle adresimizi paylaşmamalıyız.

2. Tanımadığımız kimselerin evine gitmemeliyiz.

3. Tanıdığımız kimselerle uzun uzun konuşmamalıyız.

4. Tanımadığımız kimselerin verdikleri yiyecekleri yememeliyiz.

5. İnternette tanıştığımız kimselere kişisel bilgilerimizi verebiliriz.

6. Tanıdığımız kimselerden gelen e-postaları hemen yanıtlamalıyız.

7. Tanımadığımız kimselerin arabasına binmemeliyiz.

8. Ailemizin izni olmadan başkalarının evine gidebiliriz.

9. Tanımadığımız kimseleri kibarca reddetmeliyiz.

10. İnternette tanımadığımız kişilerle yazışmamalıyız.

UYGUN DAVRANIŞLAR UYGUN OLMAYAN 
DAVRANIŞLAR
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