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TAKDİM

 
'Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.' 

Horatius

   

   

   Öğrenc�ler�m�ze k�tap okuma alışkanlığı kazandırmak, bütün eğ�t�mc�ler�n ve anne babaların en büyük temenn�ler�ndend�r. Fakat bu
temenn�y� gerçekleşt�rmek b�r o kadar da zordur. Reşat Nur� Güntek�n bu acı hak�kat� ne güzel d�le get�rm�ş: "N�ye k�tap okumuyorlar
demek, n�ye p�yano çalmıyorlar demek g�b� b�r şeyd�r. Kafayı k�tap okumaya alıştırmak, parmakları p�yano çalmaya alıştırmak kadar kolay  

 değ�ld�r.” 

   Öğrenc�ler�m�z�n, evlatlarımızın k�tap okuma alışkanlığı kazanmalarındak� zorlukla �lg�l� aynı hak�kat� b�r başkası da şu şek�lde d�le
get�rm�ş: “Önce �y� k�taplar okuyun yoksa onları el�n�ze almak �ç�n h�çb�r �stek duymazsınız.” Öğrenc�ler�m�z� güzel k�taplarla buluşturmak,

hep�m�z�n ortak derd� olunca “İlham Veren K�taplar” çalıştayımız bu �ht�yaçtan ortaya çıktı.  
   "Öğrenc�ler�m�ze hang� k�tapları okutalım? Nerede bu güzel k�taplar?" eğ�t�mc�ler olarak hep�m�z bu sorulara cevap vermek hususunda
c�dd� sıkıntılar yaşıyoruz. Bu problem� b�r nebze olsun çözeb�lmek �ç�n, öğrenc� ve vel�ler�m�ze tavs�ye edeb�leceğ�m�z k�taplarla �lg�l� b�r
okuma l�stes� hazırlamak �sted�k.  Öncek� senelerde yaptığımız çalıştaylarda b�zlere destek veren kıymetl� eğ�t�m kurumlarıyla bu �steğ�m�z�
paylaştık. Böylece �şb�rl�kç� okullar, okuma l�steler�n�  b�rb�rler�n�n �st�fadeler�ne sundular. Böylece ortak b�r okuma l�stes� hazırladık. 

   L�ste oluşturmak �ş�n kolay kısmıydı. L�stede yer alan k�tapların; b�r eğ�t�mc� gözüyle okunması, �ncelenmes�, k�tabın �şled�ğ� konu ve
değerler�n tesp�t ed�lmes�, güzel b�r k�tabın hang� zümreler�n �st�fades�ne açık olduğunun bel�rlenmes�, k�tapta sakıncalı olab�lecek b�r
�fade, duygu, düşünce ya da davranış varsa bunun değerlend�r�lmes� vb. kıstaslara göre �nce eley�p sık dokuyan b�r tahl�lden geç�r�lmes�
gerek�yordu. 26 özel okul ve proje �mam hat�p ortaokulu bu çalışmada b�zlere destek verd�. Oluşturduğumuz ortak l�stedek� yaklaşık 400

k�tabı, bu okulların Türkçe, sosyal b�lg�ler, PDR ve d�n kültürü ahlâk b�lg�s� zümre öğretmenler�n�n �ncelemes�yle gözden geç�rd�k. Dört
zümreye mensup 120 öğretmen�m�z, bu eserler� okudular, k�tap �nceleme kr�terler�m�ze göre değerlend�rerek s�stem�m�ze g�r�ş yaptılar.
Okunan k�tapların sınıf ve yaş sev�yeler�n� tesp�t ett�ler. Okuyup �nceled�kler� her k�tabın �lg�l� olduğu değerler� mutlaka bel�rtt�ler.
Öğretmenler�m�z bu kadarla da kalmayıp okuyup tavs�ye ett�kler� k�taplar �ç�n mümkünse b�rer etk�nl�k oluşturmaya çalıştılar. Bazen okunan
k�tabı öğrenc�ler�n daha �y� anlayıp yorumlayab�lmeler� �ç�n sorular hazırladılar. Bazen b�r bey�n fırtınası, bazen eğlencel� b�r oyun ya da b�r
drama… Böylece k�tabı okuyacak öğrenc�ler�n daha güzel �st�fade etmeler�n� sağladılar.
   "K�tapları neye göre beğend�k? Neye göre elemeye tab� tuttuk?"  Aslında her zümren�n kend�ne has ölçüler� vardı. Türkçe ve bsosyal �lg�ler
zümres� kend� kazanımlarını ön planda tutarken PDR ve d�n kültürü ahlâk b�lg�s� zümres� b�rtakım kr�ter ve hassas�yetler� esas aldılar. Ama
m�ll� ve manevî değerlere uygunluk bütün zümreler�m�z�n kırmızı ç�zg�s�yd�. 10 �lâ 13 yaş okuyucu k�tles�ne uygun olmayan, argo ya da
küfürlü �fadeler, ş�ddet ya da akran zorbalığı, suç unsuru sayılab�lecek tavır ve davranışları özend�ren anlatımlar, genel ahlâkî �lkeler� �hâll
eden �fadeler �ht�vâ eden k�tapları l�stem�ze almamayı terc�h ett�k. Hocalarımız, yıldızlayarak okudukları k�taplara puan da verd�ler. Düşük
puan alan eseler kataloğumuza g�rmed�. Burada b�r hususu d�le get�rmek �st�yoruz. İster k�tapların yıldızlanarak puanlanmasında olsun
�sterse olumsuz ögeler�n tesp�t�nde olsun öğretmenler�m�z�n şahs� görüşler�yle değerlend�rme yaptıklarını unutmamak gerek. B�r
öğretmen�n sakıncalı gördüğü b�r hususu, başka b�r hocanın görmezden gelmes� mümkün olduğu g�b�, 3 yıldızla puanlanan b�r k�taba d�ğer
b�r öğretmen�m�z tarafından 5 yıldız ver�lmes� de mümkündür. 
   Bu çalışma sonunda ortaya çıkan kataloğumuzu talep eden bütün eğ�t�m kurumları ve STK’larla b�r “tavs�ye l�stes�” olarak paylaşmak
�st�yoruz. “İlham Veren K�taplar” sosyal medya hesabımızdan bu l�stem�z� eğ�t�me gönül veren bütün k�tap dostlarıyla paylaşacağız. Bu
çalışma burada b�tmeyecek. Önümüzdek� yıllarda da k�tap dostu öğretmenler�m�z�n destek ve gayretler�yle yüzlerce k�tabı �nceleyerek
paylaşmaya devam edeceğ�z. 

Çünkü k�tapların �nsanı, �nsanın da dünyayı değ�şt�receğ�ne �nanıyoruz.

Z�ra, k�tapları yakmaktan daha büyük b�r suç varsa o da onları okumamaktır.

İlham Veren K�taplar Kom�syonu

 



ÖZEL ACIBADEM OKULLARI 

Türkçe: Beyza Bursa, Burcu Çağımnı, Ender Şerifoğlu,

Fatma Köktürk, Gülden Topçu, Nurgül Tuğrul, R. Betül

Çakmak, Sahure Aktaş, Tuba Uludağ, Tuğba Çiftçi. 

DKAB: Betül Özcan, Emrah Akcan, F. Betül Zor, F. Esra

Muslu, Feyza Yılmaz, Hafize Bilgi, Halime Karakuş, Harun

Kırkıl, Hatice Taşkınırmak, Nazlı Demirci, Talha Mercan,

Ümmühan Sel, Z. Birsen Sarı.

PDR: Aşina Onar, Ayşe Oktay Yıldırım, Betül Kutucu, Eda

Aksoy. 

Sosyal Bilgiler: Çağla Doğan, Eda Canbulat, Esra Tekgül,

İkra Mercan, Nermin Arğa, Zeynep Özgür Çavuş.

MURADİYE OKULLARI

Türkçe: Esra Yüksel, Meyra Öksüz, Rabia Tahiroğlu, T.

Leman Sarıyıldız, Zehra Serin. 

DKAB: Asiye Demiryürek, Melike Yalçın, Nermin Tecimel,

Özlem Deligöz.

PDR: Hanife Bulut, Kübra Ayyıldız, Tuğba Yüksel. 

Sosyal Bilgiler: Bahar Zafer, Enes Yanıkkaya, Zeynep Çil.

ATLAS KOLEJİ

Türkçe: Halil Umutlu, Murat Duman.

DKAB: Abdülmetin Aşık, Azmi Bayer.

PDR: İlhami Yücel.

Sosyal Bilgiler: Nuh Karagöz.

ZARAFET KOLEJİ

Türkçe: Büşra Çimen

DKAB: Abdussamed Yazıcı, Melike Coşkun, Rumeysa

Döğenci, Rumeysa Duru.

PDR: Ayşegül Kara, Hilal Karaca.

Sosyal Bilgiler: Ayşen Erim.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 

Türkçe: Berna Ürgüplüoğlu, Nurcan Yücesoy, Türkan

Karaman.

DKAB: Ayşe Sarohan, Betül Okur.

PDR: Zerrin Topcu.

Sosyal Bilgiler: M. Enes Çığıl, Özden Naiboğlu, Tolga Tosun

DERYA ÖNCÜ KOLEJİ 

Türkçe: Aysel Yıldız.

DKAB: Tülay Akbulut.

PDR: Kaniye Ayer.

Sosyal Bilgiler: Ayşenur Ünveren -  Hatice Keskin.

ÇAMLICA İMAM HATİP ORTAOKULU

PDR: Sümeyye Öcal - Z. Sare Konyalı.

ŞEHİR KOLEJİ

Türkçe: Tolga Özalan.

DKAB: Havvanur Uyaroğlu, Merve Yaylalı, Sümeyye

Turhan.

PDR: Ravzanur Arslansan.

Sosyal Bilgiler: Baha Durmaz.

BURSA YEDİ RENKLİ ÇINAR OKULLARI

Türkçe: Cennet Akbay, M. Fatih Açıkgöz, Osman Aydı,

Ömer Kaya, Özkan Öz.

DKAB: Aygül Kılıç, Büşra Timur, Elif Yeşilırmak, Nurbanu

Taşçı, Rabia Timur, Yasir Timur, Züleyha Öncü.

Sosyal Bilgiler: Ayşenur Akıllı, İldem Tunçbilek.

YETEV (YENİDOĞU - İRFAN) OKULLARI

Türkçe: Elif Akardaş Karataş, Emin Keven, Nalan Yıldız.

DKAB: Enes Koç, Esra Engin, Nurcan Yıldırım, Selda

Demirtaş, Süveybe R. Zengin.

PDR: Büşra Nur Vural, Esra Liv.

ÖZEL YILDIZ ORTAOKULU

Türkçe: Fatma Göçeri.

DKAB: Esra Sezgin.

Sosyal Bilgiler: Niyazi Tüfekcibaşı.

ASLANTÜRK KOLEJİ

DKAB: Safiye Tulumoğlu.

PDR: Tayyibe Gökçe.

Sosyal Bilgiler: Mehmet Kara.

CEMRE OKULLARI

Türkçe: Nur Melik Peker.

Sosyal Bilgiler: Necla Vanlı.

AYŞE AYKAÇ İMAM HATİP ORTAOKULU

DKAB: Ayten Kaya, Ebru Demirli, H. Zeynep Demir, Hadice

Çelik, Nursel Kılıç.

Türkçe: Şule Yıldız.

PDR: Elif Ayvaz.

İTO MARMARA İMAM HATİP ORTAOKULU

PDR: Fatih Kaçmaz.

Sosyal Bilgiler: Kayhan Aksak.

TOKİ ŞEHİT ÇAĞLAR CANBAZ İMAM HATİP
ORTAOKULU

Türkçe: Mehmet Sarıaslan.

 
İncelemeleriyle Çalışmaya Katkı Sağlayan Öğretmenler
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Öğrenc�lere üzer�nde ağaç ç�z�m� olan A4 kağıt ver�l�r. Öğrenc�lerden
ağacın b�r dalına okul �le �lg�l� end�şeler�n�, d�ğer dalına a�le �le �lg�l�
end�şeler�n�, başka b�r dalına arkadaşlık ve hayatındak� değ�ş�kl�klerle
�lg�l� end�şeler�n� yazmaları �sten�r. Öğrenc�lerle end�şeler�n�n üstes�nden
gelmeler�yle �lg�l� baş etme yöntemler� konuşulur.

Özet
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Sınıfın en arka sırasında oturan ve k�mseyle konuşmayan Ahmet �s�ml�
g�zeml� çocuk hem Aleksa �le arkadaş grubunun hem de yet�şk�nler�n
merakını uyandırır. Çeş�tl� ded�koduların yayılmasının ardından gerçekler
ortaya çıkar: Ahmet; Sur�ye’dek� savaştan kaçmış, annes�n� Türk�ye’de,

babasını Fransa’da bırakmak zorunda kalmış mültec� b�r çocuktur. Aleksa
ve arkadaşları, sınıftak� d�ğerler�n�n zorbalık yaptığı bu yen� çocuğu
tanımak ve onunla arkadaş olmak �ç�n eller�nden gelen� yaparlar ve bunu
başarırlar. Ahmet'�n a�les�ne kavuşması �ç�n dört arkadaş b�rleş�r.
Gösterd�kler� üstün çabalar sonucu kral�çeye kadar ulaşırlar. Bu süreçte
çocukların yaşadığı mücadele ve maceralar konu ed�n�r. Kral�çe
aracılığıyla Ahmet'�n anne babasına ulaşılır ve onların İng�ltere'ye
get�rt�lmeler� sağlanır.

Öğrenc�lerle Sur�yel� öğrenc�ler�n öğren�m gördüğü b�r okula z�yaret
düzenleneb�l�r. Öğrenc�ler�n buradak� öğrenc�lerle mektup arkadaşı
olması sağlanab�l�r.

Jul�et; annes�, babası, büyükannes� ve Ophel�a (Oaf) adındak� kız kardeş�
�le b�rl�kte yaşamaktadır. Kız kardeş� �le aynı odayı paylaşan Jul�et, zaman
zaman onunla anlaşamaz ve kavga eder. Jul�et'�n a�les� bu problem�
çözeb�lmek �ç�n Jul�et ve Ophel�a’ın odalarını ayırmaya karar ver�r. Yen�
odasına taşınan Jul�et, duvar kağıdının altında büyük b�r ağaç resm�
görür. Bu ağaç resm�, büyükannes�n�n End�şe Ağacı'dır. Jul�et, büyük
büyükanne-s�n�n, genç kız �ken end�şelend�ğ� konuları bu ağacın
dallarında ç�z�lm�ş olan hayvanlarla paylaştığını öğren�r. Kend�s� de her
b�r end�şes�n� bu ağacın dallarındak� hayvanlarla paylaşmaya karar ver�r.

Etkinlik

Etkinlik

End�şe Ağacı

Arka Sıradak� Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 276

Yaş Düzey�: 10-12 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Empat�,

arkadaşlık, yardımseverl�k,

ırkçılığa karşı çıkmak, zorbalıkla

baş etmek.

Onjalı Q. Rauf-Doğan Egmont

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 10-12 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

Yardımseverl�k, a�le, dayanışma

Mar�anne Musgrove-Altın K�taplar

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Fuat Sezg�n / Örnek İnsanlar D�z�s� 9

Evl�ya'nın Sırları

Abdullah Harmancı-Turkuvaz K�tap

Tür: Masal

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Değerler: Hayal, dünya,

coğrafya, şeh�rler, ahlak� değerler.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Az�m, çalışkan

olmak, sabır, kararlılık.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Topkapı Sarayı'nı gezen b�r çocuk kend�n� b�r hayal�n �ç�nde bulur. Tatlı
b�r dedeyle karşılaşır ve onunla b�rl�kte çeş�tl� şeh�rlerde, �bretl�k ve
olağanüstü olaylara tanıklık eder. Dede ona çeş�tl� öyküler anlatır: B�n Kuş
�le B�r Kuşbaz, Adamı Yutan Balığı Yutan Balık, Leyleklere Ne Oldu?, Kan
Kırmızı Kar Beyaz, Palavra Palavra, Köpeğ� Koruyan Saka Kuşu, Çeleb�’n�n
Şa�r Arkadaşı, Kırk Ağaç deden�n anlattığı h�kâyelerden bazılarıdır.

B�r adam b�n kuşla uçup g�deb�l�r m�?
Gerçekten b�r adamı yutan balık olmuş mudur?
Balığın karnından kurtulmuş mudur? Bu k�ş� k�md�r?
Hayvanlar h�sseder m�? Onlarda da evlat sevg�s� var mı? Hatta
�nt�kam duygusu var mıdır? Kötülük eden gerçekten bulur mu?

Dua gerçekten bu kadar tes�rl� m�d�r? Toplu yapılan dualar daha mı
makbuldür? Yağmur duası nasıl b�r duadır?
Dünyadak� her �nsan el� �ç�n yaprakları açılır mı b�r ağacın? B�r ağaç
korkar mı, sev�n�r m�? Acaba ağaç olmak nasıl b�r şeyd�r?
Gezmeden b�lmek mümkün mü? Gezmeden anlamak, duymak,

görmek mümkün mü?

Gezmeden �nsanın kend�n� yen�lemes�, kend�n� aşması mümkün mü?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r (Her h�kâyeye da�r b�r soru
bulunuyor.).

Yıl 1961’d�. Türk�ye’den Almanya’ya g�den b�r yolcu uçağının �ç�nde gözler�
neml�, bakışları s�sl� b�r adamcağız pencereden canı g�b� sevd�ğ�
memleket�ne son kez bakıyordu. Bu, buruk b�r veda bakışıydı. B�r daha
dönüp dönmeyeceğ�n� Allah b�l�rd�. Onu bu sess�z ve hüzünlü g�d�şe
mahkûm eden sebepler vardı. Ah o sebepler.. Darbeler kötüdür ve her
darben�n bedel�n� ödeyen b�nlerce masum olur. İş�nden, aşından,

yuvasından, yurdundan olan b�nlerce �nsan... Türk�ye’de 1960 askerî
darbes�n�n, tıpkı d�ğer darbeler g�b� yaktığı çok can oldu. Darben�n
ardından yönet�me get�r�len askerî hükümet tarafından ün�vers�telerde
çalışan 147 öğret�m görevl�s� b�r gecede �hraç ed�ld�. Yan� mesleğ�nden
uzaklaştırıldı. Bunlardan b�r� de Fuat Sezg�n’d�. İl�m yolunda geces�n�
gündüzüne katan, �ğne �le kuyu kazar g�b� t�t�zl�kle her gün 17 saat
çalışan, 27 yabancı d�l öğrenen 60’tan fazla ülkede 400 b�n c�varında el
yazması eser �nceleyen, türlü zorluklara rağmen başarısına başarı katan,

anlamlı, az�m dolu ve örnek b�r hayat yaşayan Prof. Dr. Fuat Sezg�n 93

yaşında sağlık sorunları neden�yle tedav� gördüğü hastanede vefat
etm�şt�r.  

Öğrenc�lerle TRT tarafından hazırlanan Fuat Sezg�n belgesel� �zleneb�l�r.
Belgeselde d�kkatler�n� çeken yerlerde düşünceler�n� paylaşmaları �ç�n
öğrenc�lere söz ver�leb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

B�r Konuşab�lse

Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık

Tebr�z'de sokaklarda yaşayan Em�r'�n,C�lle Geces� karşısına çıkan kırmızı
balık �le hayatı değ�şmeye başlar. O balığı satın alab�lmek �ç�n
çabalamaya başlar. Ancak tam ona ulaşacağı sırada askerler tarafından
yakalanarak uzun süred�r devam eden İran- Irak savaşı �ç�n cepheye
gönder�l�r. Burada karşısına çıkan Doktor Samed hayatının değ�şmes�ne
sebep olur. Artık b�r hedef� vardır: Yaşamak �ç�n yaşat. Tebr�z'e
döndüğünde bu amacı doğrultusunda sokaktak� arkadaşları �ç�n
farkındalık oluşturur. B�rl�kte büyük b�r �y�l�k hareket� başlatırlar.

1)Öğrenc�lerle aşağıdak� sorular üzer�nden sohbet ed�leb�l�r: 
Zorbalıkla karşılaşan Em�r'�n başvurduğu yöntemler neler? 

Akran zorbalığı �le karşılaştığımızda neler yapab�l�r�z? 

2)K�tap okunduktan sonra b�r �y�l�k hareket� başlatılab�l�r: 
İht�yaç sah�pler�ne yönel�k yardım kampanyası, sokak hayvanlarına
yönel�k b�r farkındalık çalışması, köy okulu �ç�n k�tap kampanyaları g�b�.

Özgür Balpınar-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  175

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8 

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Mücadele,

umut, �nsan ve doğa sevg�s�,

arkadaşlık, yardımlaşma,

paylaşma.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 150

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7

Olumsuz Öge: Cümle �ç�nde

cadılar bayramı geleneğ�

geç�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Gayret,

yardımseverl�k, �y� n�yetl� olmak,

zorbalıkla baş etmek, vefa,

sosyal sorumluluk.

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Münazara, d�nlet�, sunum g�b� öğrenc�ler�n yetenekler�n� serg�leyeceğ�
b�r organ�zasyon düzenlen�p sahne fob�s� olan öğrenc�ler desteklene-

b�l�r. 

Okulda her yıl düzenlenen etk�nl�ğe katılan 7. sınıf öğrenc�s� Joe M�les’�n
sahnede konuşma korkusuyla yüzleşme sürec�ndek� maceraları
anlatılıyor.  Joe, ver�lecek ödülü çok �stemes�ne rağmen topluluk önünde
kend�n� �fade etmekte zorlanmaktadır. Ayrıca güçlü rak�b� V�ctorya'nın bu
süreçtek� yaklaşımı ve zorbalıkları net�ces�nde �şler daha da zorlaşır. Joe,

gıda bankasında gerçekleşt�rd�ğ� gönüllü çalışmalarda kodlama, proje
üretme  g�b� farklı �lg� ve yetenekler�n� kullanarak bu zorlu sürec�n
üstes�nden gelecekt�r.

Jenn�fer Mook Sang-Uyurgezer Yayınları

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.
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Mırıldanan Çocuk

Canım Arkadaşım

Ta�yang madd� olanakları yüksek, �y� b�r eğ�t�m alan ancak yalnız b�r
çocuktur. Yue �se b�r atık fabr�kasında çalışarak a�les�n�n geç�m�ne katkı
sağlayan, okula g�tme �mkanı bulamamış, kend� çabası �le okumayı
öğrenm�şt�r. Ta�yang ve Yue'nun yolları b�r gün kes�ş�r ve aralarında güzel
b�r dostluk başlar. Ta�yang'ın a�les�n�n karşı çıkmasına rağmen bu
arkadaşlığı devam ett�r�rler. Ancak Yue rahatsızlanır ve ölür. Ta�yang'ın
a�les� yaptıkları hatanın farkına varır. Çocukları �le �l�şk�ler�n� yen�den
düzenler ve dezavantajlı çocuklar �ç�n b�r yardım derneğ� kurarlar.

Beş Parmak Arkadaşlık Etk�nl�ğ�: 
Öğrenc�ler A4 kağıdına b�lek kağıda değecek gelecek şek�lde el�n�
kağıda bastırıp el�n�n f�gürünü kağıda ç�zer. Daha sonra her parmağı �ç�n
kağıda arkadaşlık �l�şk�s�nde �y� yaptığı davranışları ve daha �y� neler
yapab�leceğ�n� yazar. Gönüllülük esasına göre öğrenc�lerden paylaşım
yapması �sten�r.

Özgür Balpınar-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 189

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

sevg�, paylaşmak, yalnızlık, a�le

�ç� �let�ş�m, vefa, �y� �nsan olmak.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 184

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

dostluk, a�le ve komşuluk,

yardımseverl�k, sevg�, macera,

hayal gücü, m�zah.

*Bu k�tap PDR, Türkçe ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ev ked�s� olan Pepe, sah�pler� anne, baba ve Tato �le b�rl�kte mutlu b�r
hayat sürmekted�r. Oldukça meraklı ve hareketl� b�r ked� olan Pepe, karşı
b�nanın dördüncü katına daha önce h�ç tanımadığı, h�ç görmed�ğ� b�r
çocuğun taşınmasıyla değ�ş�r. Bu çocuk onun gördüğü d�ğer
çocuklardan farklıdır. H�çb�r zaman evden dışarı çıkmaz, penceres�nde
k�l�t olduğu �ç�n camdan dışarı b�le bakmaz ve zamanının çoğunu res�m
ç�zerek geç�r�r. Pepe, onun evde hapsed�ld�ğ�n� düşünür ve çok tuhaf
bulduğu küçük çocuğu yakından tanımayı �ster. Fakat o b�r ked�d�r ve
�nsanlarla nasıl �let�ş�m kuracağını b�lemez. Y�ne de yen� arkadaşını
güldürmen�n ve her şeyden önce onun kalb�n� ısıtmanın b�r yolunu
bulmalıdır.

Öğrenc�lerden ot�zm hakkında araştırma yapmaları ve b�r poster hazırla-

maları �sten�r. Hazırlanan posterlerle �lg�l� serg� oluşturulab�l�r. Posterler,
serg�de öğrenc�ler tarafından sunulur. Bu etk�nl�k 2 N�san "Dünya Ot�zm
Farkındalık Günü"nde düzenleneb�l�r.

Gabr�ele Cl�ma-Genç T�maş

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.
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Uysal Ben

Can Dostum

Walt Morey-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  233

Yaş Düzey�:  12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Arkadaşlık,

merhamet, a�le bağları.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  275

Yaş Düzey�:  12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk,

fedakarlık, yardımseverl�k, az�m,

sabır, sorumluluk, sevg�.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Walt Morey-Beyaz Bal�na Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Kuzey Amer�ka Kızak Köpeğ� Yarışı’nın gal�b� olan kurt köpeğ� Kav�k,

zeng�n b�r koleks�yoncu tarafından satın alınıp kafese kapatılarak b�r eşya
g�b� serg�lenmek üzere güneye gönder�l�r ama b�nd�r�ld�ğ� uçak ş�ddetl�
fırtına yüzünden düşünce Kav�k b�r anda ıssızlığın ortasında, kafese
kapatılmış vaz�yette yapayalnız kalır. Günlerce açlığa, soğuğa ve yırtıcı
hayvanlara karşı verd�ğ� mücadeley� kaybetmek üzereyken Andy adındak�
on beş yaşında b�r çocuk �mdadına yet�ş�r. Andy’n�n �lg�s� ve sevg�s�
sayes�nde esk� gücüne kavuşan Kav�k b�r gün ayrılmak zorunda kalsalar
b�le Andy’y� h�ç unutmayacak ve ona kavuşmak �ç�n dünyanın b�r ucundan
tehl�kelerle dolu b�r yolculuğa çıkacaktır.               

Hayvanların gözünden dünya etk�nl�ğ� öğrenc�lere b�r haftalık b�r gözlem
ödev� ver�l�r. Etraflarında gördükler� hayvanları d�kkatle �zlemeler� ve
mümkün olduğunca uzaktan neler yaptıklarını anlamaya çalışmaları
�sten�r. Daha sonra kend�ler�n� bu hayvanların yer�ne koyarak b�r günlük
tarzında yazı yazmaları beklen�r.        

B�r çocuklarını kaybetm�ş Andersen a�les�n�n tek oğlu olan Mark, yaşadığı
kırsalda vahş� b�r bozayı olan Ben �le dostluk kurur. Ben, z�nc�re vurulmuş
b�r ayıdır. Mark onu satın alarak hayatını kurtarır. Çünkü kırsal yaşamdak�
d�ğer �nsanların tek b�ld�ğ� avlanmaktır. Tüm önyargılara rağmen
Andersen a�les� b�r boz ayının sorumluluğunu üstlen�r. Böyles� büyük b�r
hayvanın bakımı çok mal�yetl� b�r �şt�r. Mark bunun �ç�n büyük b�r az�mle
çalışır. Mark'ın annes� öyküdek� güçlü karakterlerden b�r�d�r. Oğlunun
duygularını anlar, onun �ç�n fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Kasaba
halkına karşı çıkacak kadar da cesurdur. Öykü boyunca a�le madd� ve
manev� olarak pek çok zor durum �ç�nded�r. Fakat bu süreçlerde her
zaman b�rb�rler�ne destek olurlar. Z�ra öykünün merkez�nde koşulsuz
sevg� ve destek bulunur. Andersen a�les� her zorluğu bu sevg� ve destek
sayes�nde aşar. Bozayı Ben z�nc�rler�nden kurtulup doğaya bırakıldığında
dah� Mark'ı unutmaz. Ben'� öldürmeye çalışan av meraklısını Peter K�ng'�n
Ben �le teması sonrası her şey değ�ş�r. Zeng�n b�r adam olan Peter, Ben'�n
yaşamını garant�n� altına alarak Andersen a�les�ne yardım eder.

https://kidega.com/yazar/walt-morey-170251/


Özet

6

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Arkadaşlar İk�ye Ayrılır: B�z ve D�ğerler�

Çözüm Bakanlığı

11 yaşındak� N�na b�r postacının kızıdır. N�na b�r gün babasının
çantasında çözüm bakanlığına gönder�lm�ş b�r zarf görür ancak öyle b�r
bakanlık olmadığı �ç�n mektup ya �ade ed�lecek ya da farklı b�r bakanlığa
gönder�lecekt�r. Mektup, uğradığı akran zorbalığına karşı yardım �steyen
9 yaşındak� Ruben tarafından gönder�lm�şt�r. N�na arkadaşı Alfa'yla
b�rl�kte bu sorunu çözmeye çalışır. Ruben’� bulup ona yardımcı olurlar ve
Çözüm Bakanlığının ne olduğunu öğren�rler. Tanımadıkları b�rçok �nsanın
sorunlarını g�zl�ce çözen memurlardan oluşan Çözüm Bakanlığı yıllar
önce kapanmıştır. N�na ve arkadaşları g�zl�ce çözdükler� sorunlarla
kapatılan çözüm bakanlı-ğının tekrar açılmasını sağlarlar. 

Öğrenc�ler sınıf �çer�s�nde yaşadıkları, arkadaşlarının çözeb�lecekler�
küçük sorunlarını çözüm bakanlığına yazar g�b� kağıtlara yazarlar. Bu
kağıtlar b�r torbada karıştırılır. Her öğrenc� b�r kağıt seçer. Öğrenc�ler
g�zl�l�k �ç�nde b�rb�rler�n�n sorunlarını çözmeye çalışır. Kend�n� açığa
çıkaran k�ş� d�skal�f�ye olur. H�çb�r şek�lde kend�n� ele vermeden arkada-

şının sorununu çözen k�ş�ye/k�ş�lere ödül ver�leb�l�r. 

Sanne Roseboom-Can Çocuk Yayınları

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 200

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7 

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Karşılıksız

�y�l�k yapmak, yardımseverl�k,

dostluk, �şb�rl�ğ�, akran

zorbalığı �le baş etme. 

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 160 

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7    

Olumsuz Öge: İlk görüşte aşkla

�lg�l� b�r tanımlama geç�yor.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk,

yardımlaşma, sevg�, kadere

�man, Allah sevg�s�.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

10 gündür yaz tat�l�n� evde geç�ren Ada, komşusu Zek�ye teyzen�n skolyoz
amel�yatı olduğu �ç�n 4 haftadır okula g�demeyen torunu Aslı’nın
raporunu okula tesl�m etmekle görevlend�r�l�r. Raporu tesl�m ett�kten
sonra Gülhane Parkı'nda otururken üzer�nde "Ask me" yazılı t�şört
bulunan, neşel�, esrareng�z b�r kız olan Fer�de �le tanışır. Fer�de tam da
Ada’nın hayal�ndek� dostu, ah�retl�ğ�d�r. Ada, burs karşılığında tur�stler�n
sorularını cevaplayan, onları gezd�ren b�r grubun üyes�d�r. Fer�de'y� de bu
gruba dah�l ederek macera dolu b�r adalar gez�s� yaparlar. Ada, Fer�de �le
tanışmasıyla hem gerçek dostluğu tadar hem de İstanbul’u karış karış
gezme fırsatı elde eder.

S�zce �y� b�r arkadaş nasıl olur? S�ze ne der? Özell�kle zor
zamanlarınızda ne yapar, ne h�ssett�r�r?
Arkadaş seçerken d�kkat ett�ğ�n�z değerler neler?

Öğrenc�lerle aşağıdak� sorulardan hareketle sohbet ed�l�r:

Seda Şener-Carpe D�em K�tap

*Bu k�tap PDR ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.
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 Ağaçkakanlar

Ağaç Okul

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

Tür: Ş��r

Sayfa Sayısı: 95

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Vatan sevg�s�,

yardımseverl�k, cesaret, umut.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�len�n önem�,

sevg�, merhamet, kanaatkâr

olmak, kul hakkı, ahlak eğ�t�m�. 

*Bu k�tap DKAB, Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, Afgan�stan'da savaşın �ç�nde geçen çocukluğun zorluklarından, b�r
annen�n çocuğunu kaybedeceğ�n� b�lerek büyütmes�nden, düşmanın
acımasızlığından, hays�yets�zl�ğ�nden, �şgal neden�yle göç edecek
olmanın zorluğundan bahsed�yor. Her şeye rağmen mücadele ruhunu
d�r� tutmayı, üm�ts�zl�ğe yer vermemey� öğütlüyor. Savaşlarda hep en
savunmasızların zarar gördüğünü söylüyor. Her doğan çocuğun yen� b�r
umut olduğuna, b�r çocuğun hemen büyüyüp ülkes� �ç�n savaşmak
�stemes�ne yer ver�yor. Müslüman kardeşlerden beklenen en ufak
yardımın b�le önem�ne vurgu yapıyor.                 

K�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ned�r?
S�ze göre savaşın en zor tarafı ned�r?
İşgal altındak� kardeşler�m�z �ç�n neler yapab�l�r�z?                   

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorularak k�tapla �lg�l� değerlend�rme
yapılab�l�r: 

Baba ağaçkakan rüyasında b�r oğlu olduğunu görür. Onu �y� yet�şt�rmek
�ç�n çalışır ama yavru ağaçkakan, anne ve babasının sözünü h�ç d�nlemez.

Yuvadan ayrılır, etrafındak� cev�z ağaçlarına zarar ver�r. Cev�zl�ğ�n sah�b�
Şak�r Amca yavru ağaçkakanı öldürmek �ster ve avcıların yardımıyla yavru
ağaçkakan öldürülür. Baba ağaçkakan rüyasından korkuyla uyanır.
Sonunda ağaçkakan a�les�n�n b�r kızı olur. Yavruya "Upuysal" kel�mes�n�n
kısaltılmışı olan "Upuy" adını koyarlar. Baba ağaçkakan, rüyasının gerçek
olmasından çok korkar. Anne ağaçkakanla b�rl�kte nasıl daha �y� anne
baba olacakları hakkında f�k�r alışver�ş�nde bulunurlar.  Upuy’u cev�zl�kten
uzak tutmaya çalışırlar. Upuy �sm� g�b� uysaldır. Anne ve babasının
nas�hatler�ne değer ver�r. Ağaçkakan a�les�, rüyanın gerçek olmasından
korktukları �ç�n yuvalarından taşınmaya karar ver�rler. Upuy’a uygun b�r
d�lle durumu anlatırlar. Upuy, Şak�r Amca'nın cev�zl�ğ�n� fark eder. Ama
düşündükler� g�b� olmaz. Upuy cev�zlere h�ç zarar vermez. Babasından
nasıl öğrend�yse o şek�lde rızkının peş�nden koşar. 

1)Öğrenc�lerden ağaçkakanlarla �lg�l� araştırma yapmaları �steneb�l�r.
2)Öğrenc�lerden ağaçkakan a�les�n�n z�h�nler�nde bıraktığı �zler� res�m-

lemeler� �steneb�l�r. 
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Endülüs'te B�r Hafta

Endülüs'e Veda

Yavuz Bahadıroğlu-Nes�l Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 270 

Yaş Düzey�: 13+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8+   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Sadakat

Tür: Macera

Sayfa Sayısı: 272

Yaş Düzey�: 12-13 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8       

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Vatanseverl�k,

vefakarlık, dayanışma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Rana Dem�r�z-Genç T�maş

*Bu k�tap  Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

14. yüzyıl Endülüsü’ne yolculuğa çıktığımız bu roman tar�h ve sanat tar�h�
bakımından oldukça doyurucu. Elhamra Sarayı tasv�rler� ve Akden�z’�n o
dönemk� konumu tar�h ders� ver�r n�tel�kte. Aynı zamanda yazarın üstün
kurgu yeteneğ� sayes�nde soluksuz okunan b�r macera. K�tapta pek çok
ş�fre ve g�zem unsuru var. Örneğ�n suyun akış r�tm� farklıdır. Zamanda
yolculuk etmeler�n� sağlayan usturlabı kullanırken sarayın her yer�nde
yazılan "La Gal�be İllalah" �fades� kullanılır. Bu cümlen�n harfler�ne göre
ebcet hesabı yapılarak Aslanlı Çeşmeye ulaşılır. Karakterler Manolya ve
Mateo zamanda yolculuk ederek II. İsma�l’�n oğlu, Prens Yusuf’un
ölümünü engellemeye ve tahta çıkmasını sağlamaya çalışırlar ancak ne
yaparlarsa yapsınlar Yusuf’un ayağı kayarak öldüğü haber�n� alırlar ve
burada felsef� olarak zaman ve kader kavramlarını sorgularlar. Zaman
aslında maddesel b�r şey değ�l; hükmed�lemeyen, akışı değ�şt�r�lemeyen
manev� b�r suretten �barett�r. Bu yüzden zamanda yolculuk yapmaya
çalışmak ve kadere müdahale tamamen b�r yanılsamadır sonucuna
varırlar. 14. yy Endülüsü’ne götürerek olağanüstü b�r macera yaşatıyor.

Endülüs'te kalan ve İslam sancağının taşıyıcısı olan son devlet olan
Gırnata Em�rl�ğ� şu üç sebepten ötürü der�nden sarsıntılar yaşamaktadır:
B�r�nc�s� hırsızlık, �k�nc�s� sadakats�zl�k, üçüncüsü rüşvet. Anlatılan
dönemde şahs� çıkarların ön planda tutulduğu, yönet�c�ler�n rehavete
kapıldığı ve gaza-c�hat ruhundan ne denl� uzaklaşıldığı bu k�tap
aracılığıyla acı b�r şek�lde okuyuculara aktarılmaktadır.

1)Endülüs tar�h� hakkında öğrenc�lerden araştırma yapması ve bu
araştırmalarının sonucunu sınıfta arkadaşları �le paylaşması �steneb�l�r.
2)İmkanı olan öğrenc�ler �le Endülüs-Portek�z turu yapılab�l�r. Porto,

Fatıma, Ob�dos, L�zbon, Evora, Sev�lla, Cordoba, Granada, Malaga
z�yaret ed�leb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=495
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=298
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Etkinlik

Etkinlik

Ayasofya'da B�r Gece

Alp Arslan'ın Yolu Anadolu

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: 

Sayfa Sayısı: 144 

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Bağımsızlık,

çalışkanlık, dayanışma, saygı,

sorumluluk, vatanseverl�k.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  192

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8       

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  B�l�msell�k,

çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık,

dürüstlük, saygı, sorumluluk.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Rana Dem�r�z-Genç T�maş

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ayasofya'da sanat tar�hç�s� olarak çalışan M�hr�mah'ın bulduğu b�r har�ta
parçasından yola çıkan üç arkadaş; İstanbul, İtalya, D�yarbakır ve Van
arasında g�d�p gelerek har�tanın d�ğer parçalarını aramaktadır.
M�hr�mah, Mehmet ve İpek buldukları d�ğer parçaları b�rleşt�r�p har�tayı
tamamladıklarında çok esk� b�r lah�tle karşılaşırlar. Lah�t�n �ç�nden çıkan
tar�h� eşya üç arkadaşı da şaşkına uğratır. Maceranın sonunda her şey�
yerl� yer�nde bırakarak tar�he ve meslekler�ne duydukları saygıyı
göster�rler.

Ders dışı b�r etk�nl�k olarak t�yatro oyunu şekl�nde canlandırılab�l�r.

Selçuk Bey'den başlayarak Büyük Selçuklu Devlet�'n�n kuruluşu ve
ardından Alp Arslan'ın ortaya çıkışı heyecanlı b�r anlatımla ver�lmekted�r.
Alp Arslan'la beraber Anadolu'ya düzenlenen seferler, Türkler�n
Anadolu'ya hak�m olması ve Anadolu'nun bayındır hâle get�r�lmes�
anlatılmaktadır. Ayrıca B�zans'la yapılan mücadeleler ve Türk-İslam
savaş hukukuna değ�n�lmekted�r.

1)Yazar, çevr�m �ç� veya yüz yüze b�r söyleş� �ç�n davet ed�leb�l�r. 
2)K�tap okunduktan sonra öğrenc�lerden �sted�kler� b�r bölümü t�yatro
metn� şekl�nde yazarak canlandırmaları �steneb�l�r. Tar�h� olaylar bu
şek�lde canlandırmalara uygundur.  

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=474
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Etkinlik

Etkinlik

Kelebek Z�h�nl� Çocuk

Başarısızlar Kulübü

Sahnede konuşma yapma konusunda başarısızlıklar yaşayan Ç�men, grup
ödev�nde arkadaşları tarafından terc�h ed�lmeyerek yalnız kalmasıyla
“Başarısızlar Kulübü” kurar. Kulüple �lg�l� af�ş� hazırlar ve okul panosuna
asar. Ancak okul toplumundan bekled�ğ� desteğ� göremez, kulüp f�kr� �le
dalga geç�l�r. Tam vazgeçmeye karar verm�şken Den�z ablanın b�r cümles�
�le "Başarısızlar Kulübü"ne üye toplamaya gayret eder. Yağmur, Polen ve
okulun aşçısı Mutlu ağabey bu kulübe üye olur. Bu kulüple b�rl�kte b�r
sosyal sorumluluk projes� gel�şt�rerek okuldak� yarışmada onur ödülü
alırlar. Bu sayede Ç�men’� her koşulda eleşt�ren ve başarısız gören
babasının f�k�rler� değ�ş�r. Babası Ç�men'le gurur duymaya başlar.

Başarısızlıklarınız s�ze b�r şey söyleyecek olsaydı neler söylerd�?
Başarısızlıklarınızın s�ze etk�ler�/katkıları neler oldu?

Öğrenc�lerden yaşadıkları başarısızlık h�kâyeler�n� yazmaları �sten�r.
Aşağıdak� sorular eşled�ğ�nde yazdıkları h�kayeler� değerlend�rmeler�
�sten�r:Anıl Basılı-İlk Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Umut, asla

pes etmemek, başarısızlıkların

�nsana kattığı değer, dostluk,

yardımlaşma, empat�, özgüven.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 272

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8

Olumsuz Öge: İnsanlarla �lg�l�

bazı olumsuz sıfatlar �çer�yor.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Empat�,

arkadaşlık, a�le �l�şk�ler�, güven,

farkındalık, cesaret.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Jam�e; DEHB tanısı almış, parçalanmış b�r a�le çocuğudur. Kend�s�n�
kontrol edemed�ğ� �ç�n yaşadığı durumlar neden�yle normal olmayı
d�lemekted�r. Jam�e, annes�n�n n�şanlısı �le Amer�ka'ya taşınması üzer�ne
babasının yanına taşınır. Babası, El�n'�n annes� �le b�rl�kte olduğu �ç�n �k�
çocuk aynı ev� paylaşmaya başlar. El�n �ç�n Jam�e'n�n DEHB'� hayatını
altüst eden b�r durum olarak görünür. Jam�e hem yen� a�les�ne hem de
yen� okuluna alışma sürec� yaşarken El�n �le arkadaş olmak �ster. Ancak
El�n ondan rahatsızdır ve kurtulmak �ster. Bu uğurda yaptıkları �lerled�kçe
�k�s� de hem yara alır hem de b�rçok şey� görmeye başlar. Bu süreçte
empat� kurmayı, normal ve farklı kavramlarını, a�le olmak �ç�n mükemmel
olmak gerekmed�ğ�n� keşfederler.

S�zce �y� b�r arkadaş olmak �ç�n karşınızdak�n�n düşünceler�n� ve
h�sler�n� anlamak neden öneml�d�r? 

S�zce anne ve babanızın s�z�n düşünceler�n�z� ve h�sler�n�z� anlamaya
çalışması neden öneml�d�r? 

İnsanların b�rb�rler�n� anlamak �ç�n çaba gösterd�ğ�, düşünceler�ne
ve h�sler�ne saygı gösterd�ğ� ortamları sev�yor musunuz? Neden?

Aşağıdak� sorulardan hareketle öğrenc�lerle sohbet ed�l�r:

V�ctor�a W�ll�amson-Genç T�maş

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Kader� Merak Ed�yorum

İsma�l Hal ve G�d�şat: Zayıf

Özkan Öze-Uğur Böceğ�

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8     

Olumsuz Öge: "Lan, ulan, oğlum"

g�b� yazı d�l�ne yakışmayan 

 kel�meler kullanıyor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, saygı,

hoşgörü, sorumluluk, tefekkür.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: İnanç, çalışmak,

başarı, �rade, tevekkül.

*Bu k�tap DKAB ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Kadere �man �nanç esaslarından b�r�d�r. Kader �le �lg�l� çocukların
akıllarına gelen şu sorulara bu k�tapta cevaplar ver�lmeye çalışılmıştır.
Kader ve kaza ned�r? Yaşadığımız her şey kader�m�zde yazılı mı? Kader�n
mahkûmu muyuz? Neden bazıları zeng�n, bazıları fak�r? Kader değ�ş�r m�?
Allah ne yapacağımı b�l�yorsa ben�m suçum ne? Kader b�z� zorlamıyor
mu? Deprem kader değ�l m�? Kader�mde zayıf not almak varsa neden
ders çalışayım? Eser, okur �le hasb�hal eder g�b� rahat b�r üslupla kaleme
alınmıştır. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmes� muhtemel sorular
da d�le get�r�lerek cevaplanmıştır. Konular ara başlıklarla bölünerek uzun
ve yorucu b�r met�n olmaktan çıkarılmıştır. K�tap akıcı ve cezbed�c� b�r
üsluba da sah�p. Çocukların merakla okuyab�leceğ� b�r k�tap.

1)Öğrenc�lere k�tabı okumadan önce ve okuduktan sonra f�k�rler�n�n
değ�ş�p değ�şmed�ğ� ya da daha önce bu konuyu düşünüp düşünme-

d�kler� sorulab�l�r. Öğrenc�lerden yen� örnekler bulmaları �steneb�l�r. Bu
örnekler üzer�nden h�kaye yazmaları �steneb�l�r.  
2)Öğrenc�lerden çevres�ndek�lerle röportaj ya da anket çalışması yap-

maları �steneb�l�r. 

Karnes� zayıflarla dolu b�r şek�lde yaz tat�l�ne g�ren İsma�l'e babası yaz
tat�l�nde "Den�z� unut!" der. Tat�l�n �lk haftasında cam� dersler�n�n
başlayacağı haber�n� alır. İsma�l, ev ahal�s�n�n (annes�n�n, babaannes�n�n
ve babasının) cam�ye g�tme �steğ�n� zorlanarak da olsa kabul eder. İsma�l
çok okuyan ve düşünmey� seven meraklı b�r gençt�r. Kurbağalara da ayrı
b�r �lg�s� vardır. Babası İsma�l'e cam�de genç b�r hocayla tanışacağını
söyler. Bu genç, İsma�l'e hocalık değ�l ab�l�k yapar. Mehmet ab�s�yle
tanıştıktan sonra İsma�l'�n kafası b�raz karışır. Çünkü bu ab� İsma�l'le
beraber cam�n�n ortasında yere yatar ve İsma�l'�n kafasına takılan
soruları konuşur. Allah neye benz�yor? Allah ne kadar büyük? Allah
nereded�r? Mehmet ab�s�, ona kurbağalara h�ç bakmadığı şek�lde
bakmayı öğret�r ve evrende Allah'ı nasıl göreb�leceğ�nden bahseder.
İsma�l, sorularına cevap buldukça Mehmet Ab�s�yle daha çok vak�t
geç�rmey� �ster. İsma�l sorularının çoğuna cevap bulduğu g�b� namaz
kılmaya da başlar. Bu hem Mehmet ab�s�n� hem de İsma�l'�n a�le fertler�n�
çok mutlu eder.

1)Yazar buluşması gerçekleşt�r�leb�l�r. 
2)Kurbağaların gel�ş�m� belgesel� �zlett�r�lerek evr�m�n değ�l Allah'ın
yaratma muc�zes� anlatılab�l�r.
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Etkinlik

Beyaz Odadak� Çocuk

Beyaz D�ş

Jack London-Can Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  94

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8    

Olumsuz Öge:  Argo kel�me, p�po

�çme, hayvan dövüşü, hayvana

ş�ddet �çer�yor. Genel mesajın

yanında göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Hayvan sevg�s�,

empat�, merhamet, sevg�.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  304

Yaş Düzey�:  12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8   

Olumsuz Öge:  Ölümsüzlük

kavramı üzer�nde durulmuş.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Yapay zeka,

sanal gerçekl�k, �nsan� duyguların  

kıymetl� olduğu, gerçekl�k,

dürüstlük, a�le olmanın önem�.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Karl Olsberg-T�maş Çocuk

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

"Beyaz D�ş" �s�ml� kurt, vahş� doğada dünyaya gel�r, zamanla �nsanın
hak�m�yet� altına g�rer. Ancak vahş� doğanın zorluğu b�le �nsanın
acımasızlığının yanında haf�f kalır. Tüm hayatı boyunca ölmemek �ç�n
sürekl� dövüşmek ve öldürmek zorunda kalan Beyaz D�ş, h�ç sevg�
görmez ve acımasızlaşır. Yalnız ve huysuz b�r köpek olarak büyür. Ta k�
son sah�b�yle karşılaşıp onunla mutlu b�r hayat sürmeye başlayana
kadar...

Kurtlarla �lg�l� kısa b�r belgesel �zlet�l�p ardından "vahş� doğa, kurt, sürü,

evc�lleşt�rme..." g�b� sözcükler ver�lerek serbest met�n yazma etk�nl�ğ�
yaptırılab�l�r. Eser�n an�masyonu �zlet�leb�l�r.

Manuel z�hn� g�b� boş, beyaz b�r odada gözler�n� açar. K�m olduğu ve
oraya nasıl geld�ğ� hakkında h�çb�r şey hatırlamaz. Kend�s�yle �let�ş�m
kuran tek k�ş�yse b�lg�sayar tarafından oluşturulmuş yapay b�r ses
duyması �le başlar. Sonrasında gerçekl�ğ� arayan Manuel k�m olduğunu
sorgular. Yalnız h�çb�r şey onun düşündüğü g�b� olmaz. Aslında b�r
çocuğun beyn� ,tamamen dem�rden olan b�r robot beden�ne
sıkıştırılmıştır. Bu gerçek �le yüzleşmes� �le son bulur.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=462
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=235


Özet

13

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Ders�m�z Güzel Ahlak

 Ders�m�z Amentü

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 224

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: İnanç esasları.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 208

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Ahlak, cesaret,

merhamet, cömertl�k, adalet,

doğruluk, tevazu.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Hal�s Muhl�s öğretmen d�n kültürü ve ahlak b�lg�s� ders�nde öğrenc�lere
"Amentü ne demek?" sorusuyla ders�ne başlamıştır. Öncel�kle amentü
kavram olarak anlatılmıştır. "B�r�ne �nanmasak olur mu?" sorusuna cevap
aranmış ve amentü b�r anahtara benzet�lm�şt�r. Allah'a �man bahs�nde,

yaratılan şeylerden hareketle bunu b�r var eden�n olduğu anlatılmıştır.
Peygamberler�n, k�tapların ve ka�natın Allah'ın üç büyük tar�f ed�c�s�
olduğu bel�rt�lm�şt�r. Kel�me-� tevh�d üzer�nde durulmuş ve aslında
gördüğümüz her şey�n b�ze nasıl La İlahe İllallah ded�ğ� anlatılmıştır.
Meleklere �man bahs�nde görülen ve görülmeyen şeylere �man konusu
tartışılmıştır. K�taplara �man bahs�nde mak�nayı yapan, onu en �y� tanıyan
ve b�lend�r örneğ�nden hareket ed�lm�şt�r. Peygamberlere �man
konusunda öğretmens�z okul veya sınıf olmayacağı örneğ�nden hareket
ed�lm�şt�r. Bahar mevs�m� örneğ�yle, ölüm ve tekrar d�r�l�ş ve ah�rete �man
anlatılmıştır. Bu konuyla alakalı olarak doğum �le ölüm arasında bağ
kurulmuştur.  Kadere �manın aslında Allah'ın ezel� ve ebed� �lm�ne �man
etmek olduğu bel�rt�lm�şt�r.  

1)"Yaptığı davranışların gözet�ld�ğ�n� ve kontrol ed�ld�ğ�n� b�lmek b�r
�nsanın davranışlarına etk� eder m�?" sorusundan hareketle "Ah�rete" ve
"Meleklere" �nancın �nsanların davranışlarına etk�s� üzer�nde öğrenc�lerle
bey�n fırtınası yapılab�l�r.
2)İmanın şartlarıyla �lg�l� ayetler bulunup pano oluşturulab�l�r.

K�tap 5/A sınıfının d�n kültürü ahlak b�lg�s� dersler�nde Hal�s Muhl�s
öğretmen�n sorduğu d�kkat çek�c� sorular, verd�ğ� ödevler çerçeves�nde
�lerlem�şt�r. İlk olarak Hal�s öğretmen güzel ve ç�rk�n kavramları üzer�nde
bey�n fırtınası yaptırmış ve buna göre k�me güzel k�me ç�rk�n deneceğ�
sorusunu yöneltm�şt�r. Soru cevap yöntem�yle öğrenc�lerle hasb�hal
etm�ş, k�msen�n ahlaksız olmadığını, sonradan ahlakının bozulduğu
düşünces�ne varmışlardır. Hal�s öğretmen burada, ahlak ve pusula
benzetmes� yapmıştır. Yaratılıştan b�ze ver�lm�ş özell�kler pusulaya
benzet�lm�ş ve fazla oynanırsa bozulup doğru tarafı göstermeyeceğ�
bel�rt�lm�şt�r. Daha sonra yalan kel�mes� �rdelenm�ş ve çarpıcı örneklerle
konunun akılda kalması sağlanmıştır. Ahlakla �lg�l� kavramlar
�ncelend�kten sonra bunların en güzel örneğ�n�n b�r bütün halde
Peygamber Efend�m�z'de (s.a.s.) olduğu bel�rt�lm�ş ve onun hayatından
örneklerle desteklenm�şt�r.    

Peygamber Efend�m�z'�n (s.a.s.) güzel ahlaka da�r söyled�ğ� had�s-�
şer�fler ve onun örnek ahlâkıyla �lg�l� öğrenc�lerden araştırma yapmaları
ve sınıfta sunmaları �steneb�l�r.  Araştırma sonuçları sınıf panosunda
serg�leneb�l�r. 
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Etkinlik

Peygamber H�zmet�nde Hz. Enes

Peygamber H�kâyeler�

B�lgenur Çorlu-D�yanet İşler� Başkanlığı

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Örnek şahs�yet,

sabır, şükür, güzel ahlak,

çalışma, az�m, adaletl� olmak,

nezaket, tevazu, merhamet,

dürüstlük, adalet.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Değerler: Peygamber

sevg�s�, saygı, hoşgörü.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Âdem Saraç-Erkam Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Asr-ı Saadet çocukları ser�s�n�n sek�z�nc� k�tabıdır. Hz.Enes'�n, küçük
yaşta Müslüman olması ve annes�n�n onu Hz. Muhammed'�n (s.a.s.)

h�zmet�ne vermes� �le hayatı tar�f ed�lmez b�r güzell�ğe kavuşur.
Sonrasında on yıl Peygamber Efend�m�z'�n h�zmet�nde bulunmuş, onun
eğ�t�m�nde yet�şm�şt�r. Hz. Enes'�n 15 yaşına kadar Allah Resulü �le
yaşadığı hatıralar anlatılmaktadır.

Baş karakter Ş�nas� Pekb�l�r, araştırmacı b�r gazetec�d�r. Peygamberler�
ve özell�kler�n� araştırmakta ve kend�s�n� b�raz da dedekt�f g�b�
görmekted�r. Peygamberler�n ön plana çıkan özell�kler�n� heyecanlı b�r
şek�lde araştırmaktadır. Araştırma esnasında marangoza, matemat�k-

ç�ye, arkeoloğa, balıkçıya, dem�rc�ye, terz�ye, kaptana, �nşaat ustasına,

şeh�r planlamacısına ve daha b�rçok alanda uzman k�ş�ye g�tmekted�r.
K�tabın en güzel yer� de konuları ayetlerle destekleyerek anlatmasıdır.
K�tabın �çer�s�nde Hz. Âdem, Hz. İdr�s, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Sal�h, Hz.

İbrah�m, Hz. Lut, Hz. İsma�l, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf,  Hz. Şuayb,

Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub, Hz. Yunus, Hz.

Zülk�fl, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, Hz. Zeker�ya, Hz. Yahya, Hz. İsa'dan
bahsed�lmekted�r. K�tap bütüncül b�r yaklaşımla �ncelenmel�d�r.
Öğrenc�lerle tak�p ed�lerek �şleneb�l�r. K�tapta peygamberler tar�h�
anlatılırken farklı meslek grupları ve onların yaptığı �şler de
tanıtılmaktadır. 

1)K�tap �çer�s�nde peygamberler anlatıldıktan sonra ver�len etk�nl�kler
yapılab�l�r. 
2)Öğrenc�ler arasında peygamberler bölüştürülerek sınıfta sunum yap-

maları �steneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=532
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Şa�r�n Köpeğ�

Enno ya da Asfalttak� Karah�nd�ba

Astr�d Frank-Kırmızı Ked� Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7  

Olumsuz Öge:  Kahramanın

ablasının beden �majı tasv�r�,

Ps�kolog tanısı ve IQ puanı yer

alıyor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Empat�, saygı,

yardımlaşma, arkadaşlık.

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 72

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımlaş-

ma, dostluk, arkadaşlık, sevg�,

sadakat, empat�.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Patr�c�a MacLachlan-Altın K�taplar

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Teddy �s�ml� b�r kurt köpeğ� ormanda kar fırtınasında mahsur kalan 10-12

yaşlarındak� b�r� kız d�ğer� erkek �k� kardeşle karşılaşır. H�kâyede
çocuklarla Teddy b�rb�rler� �le konuşup anlaşab�lmekted�rler. Teddy,

onları b�r zamanlar sah�b�yle yaşadığı kulübeye götürür. Karın yolları
kapamasıyla b�rkaç gün b�rl�kte vak�t geç�ren Teddy, Flora ve N�cholas
b�rb�rler�n� daha yakından tanımaya başlar. Bu süreçte çocuklar Teddy'�n
esk� sah�b� Sylvan'ın onu terk etmed�ğ�n�, hastalanıp öldüğünü öğren�rler.
Çok geçmeden çocukların babası Jake, çocukları almak üzere kulübeye
gel�r. Çocuklar başından geçenler� babalarına anlatırlar. Jake kulübedek�
res�mlerden köpeğ�n sah�b�n�n şa�r Sylvan olduğunu anlar. Teddy'�n yalnız
kalmasını �stemed�kler� �ç�n onu da evler�ne götürmeye karar ver�rler. 

H�kâyede zaman zaman ş��rlere yer ver�ld�ğ� �ç�n ş��r yazımı şekl�nde b�r
etk�nl�k yapılab�l�r. Öğrenc�lerden hayvan sevg�s� temalı en az üç
dörtlükten oluşan ş��r yazmaları �steneb�l�r.

Enno, 11 yaşında aslında 6. sınıfta olması gerek�rken 4. sınıfa g�tmekted�r.
Kıyafetler�n� ters g�yme, Almancayı öğrenememe, evdek� eşyaları
düzenleyememe, d�kkats�zl�k, seslere karşı aşırı duyarlı olma, derslerde
başarısız olma g�b� sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlarla �lg�l� öğretmen�
ve annes� tarafından sürekl� eleşt�r�lmekted�r. Kend�s�n� yeters�z, değers�z
b�r karah�nd�ba g�b� h�sseden Enno'nun bununla b�rl�kte yazı yeteneğ� çok
�y�d�r. "Hayal�standak� Dedem" �s�ml� h�kâyes�, Umut Vaat Eden Genç
Yazarlar yarışmasında -geç �let�lmes� neden�yle- ödül alamasa da
yayınev� tarafından çok beğen�lerek basılma kararı alınır.

K�taptak� Enno karakter� ve f�lmdek� Ishaan karakter� arasında ortak
yönler neler? 

Çevren�zde bunun g�b� zorluklar yaşayan �nsanlar var mı? Onlara
nasıl destek sağlanab�l�n�r?
Bu zorlukların nasıl üstes�nden geld�ler? Bu �k� karakter�n ne g�b�
güçlü yanları var? 

Öğrenc�lerle "Her Çocuk Özeld�r" f�lm� �zlen�r. Aşağıdak� sorular
doğrultusunda sohbet ed�l�r:
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Etkinlik

Etkinlik

Sess�zl�ğ�n Ses�

Yaşlı Adam ve Den�z

Ernest Hem�ngway-B�lg� Yayınev�

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 147

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8     

Olumsuz Öge:  Alkol kullanımı

örneğ� �çer�yor. Genel mesajın

yanında göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, umut,

�rade.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  222

Yaş Düzey�: 11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6  

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Empat�, sevg�,

merhamet, okuma sevg�s�.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Myron Uhlberg-Beyaz Bal�na

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yaşlı b�r Kübalı balıkçının açık den�zde Gulf Stream’e kapılmış olarak dev
b�r kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadeles� son derece sade ve kuvvetl�
kel�melerle anlatılıyor. Bu h�kâyes�yle Hem�ngway, yen�lg�ye karşı cesaret,
kayba karşı şahs� başarı temasını kend�ne has modern üslubuyla yen�
baştan heykelleşt�rm�şt�r.

 

Balıklarla �lg�l� belgesel �zlet�leb�l�r veya k�tabı konu alan f�lmden b�r
sahne �zlet�l�p f�lm ve k�tap arasındak� farklar öğrenc�lerle konuşulab�l�r.

 

 

 

 

 

Myron, �ş�tme engell� b�r anne babanın çocuğu olarak dünyaya gel�r.
Aralarında sess�z b�r �let�ş�m olmasına rağmen oldukça güçlü b�r bağ
vardır. Yaşadıkları dönemde �se görme engell�ler zorbalıklara maruz
kalmaktadır. Myron a�les�n�n dış dünya �le �let�ş�m�n� sağlamaktadır.
Myron, bazen �ş�tme engell�ler�n dünyası ve duyab�lenler�n dünyası
arasında sıkışıp kaldığını h�ssetmekted�r.

İstanbul'da yaşayan öğrenc�ler �ç�n "Turkcell D�yalog Müzes� Sess�zl�kte
D�yalog" z�yaret ed�lerek öğrenc�ler�n �ş�tme engell�ler�n yaşamına da�r
deney�m kazanmaları sağlanab�l�r. İstanbul dışında yaşayan öğrenc�ler
�ç�n �ş�tme engell�ler okulları z�yaret ed�leb�l�r.
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Ak�f Dede

10 Numaralı Osmanlı

Mazlum Akın-Eğlencel� B�lg�

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Adalet,

dayanışma, bağımsızlık,

vatanseverl�k.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Doğruluk,

adalet, sözüne sadık olma,

çalışkanlık, yardımseverl�k, a�le

bağlarının önem�, vefa, vatan

sevg�s�, fedakarlık, duyarlılık.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Vehb� Vakkasoğlu-Nes�l Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet Ak�f Ersoy'un �ç�ne doğduğu a�len�n değerler� ışığında şek�llenen
k�ş�l�ğ� ve çocukluğu, okul yaşamı, çalışma ve a�le hayatı öğrenc�
sev�yes�ne uygun b�r d�lle anlatılmıştır. Ayrıca M�ll� Mücadele yıllarında
kend� payına düşen fedakârlığı fazlasıyla yer�ne get�rme gayret�, sonrak�
dönemde üstüne atılan suç ve ülkeden ayrılışı ve en n�hayet�nde vefatına
yakın zamanda yurda dönüşü k�ş�l�ğ�n�n vazgeç�lmez yanları �le
harmanlanarak aktarılmaktadır. 

1)K�tabın arkasında bulunan "Mehmet Ak�f'e Notların" kısmına öğrenc�n�n
okuma sonrası en çok etk�lend�ğ� kısımları yazması �steneb�l�r. 
2)Yazar, öğrenc�lerle söyleş� yapmak üzere okula davet ed�leb�l�r.
(Yazarın yalın, akıcı ve öğrenc� sev�yes�ne uygun b�r d�l� vardır.)
3)K�tap okuma sınavı uygulanarak en vurucu yerler�n pek�şt�r�lmes� sağ-

lanab�l�r.

Osmanlının Kuruluş ve Yüksel�ş Dönemler�'nde yer alan on pad�şahın
yaşamı ele alınmıştır. Aynı zamanda Osmanlı kültür ve meden�yet�n�
oluşturan cülus bahş�ş�, sefere çıkma g�b� törenler �le Çırağan, Topkapı,
Dolmabahçe g�b� öneml� saraylarından bahsed�lm�şt�r. Osmanlının
gel�şmes�ne öneml� katkıları olan Kosova, Çaldıran, Haçova g�b� on
muharebeye de yer ver�lm�şt�r.

7. sınıfın "Kültür ve M�ras" öğrenme alanı �şlen�rken k�tabın sınıfça
okunması �sten�r. Öğrenme alanının son haftasında öğrenc�ler�n her
b�r�ne b�r başlık düşecek şek�lde paylaşım yapılır. Öğrenc� kend�s�ne
düşen başlığı en fazla 5 dak�ka olacak şek�lde bütün sınıfa özetler.
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Etkinlik

Hayatı Sevmeye Devam Et

Rahat Bırakın Ben�

K�tap b�r yandan sosyal fob�s� olan Emre’n�n başından geçen olayları
anlatırken d�ğer yandan da utangaç ve çek�ngen yapılı gençlere b�l�nçl�ce
yaşama ve sorunlarını tanıma fırsatı vermekted�r. Yet�şk�nler�n yaşayış
b�ç�mler�n�n ve konuştukları mevzuların çocuk ps�koloj�s�nde ne kadar
etk�l� olduğu, gelecek nes�ller�n şek�llenmes�nde ebeveynler�n ne denl�
büyük rol oynadığı görülmekted�r.

Adem Güneş-Nes�l Yayınları

Tür: K�ş�sel Gel�ş�m

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, saygı,

başkalarının hakkında

konuşmama ve dalga

geçmeme.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8

Olumsuz Öge:  Karşı c�nsle

yakınlaşma ve s�gara �çme örneğ�

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Umut, asla

vazgeçmemek, poz�t�f düşünmek,

zamanı ver�ml� kullanmak, az�m,

şükür ve sabır, hayatın amacı.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Öğrenc�ler "Karanlıkta D�yalog" etk�nl�ğ�ne götürüleb�l�r.

Jaap Ter Haar-Can Çocuk Yayınları

*Bu k�tap PDR ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ne oldu? Ne zaman? K�m�nle? Nasıl?
Ben ne tepk� ver�yorum? Bu durum ne anlama gel�yor, ben�mle �lg�l�
ne söylüyor? Durumla �lg�l� en kötü şey ned�r? 

Bu durumu d�ğer �nsanlar nasıl görürdü? Ne anlam ver�rlerd�?
Onların düşünce ve duyguları ne olurdu?  Ben�m �ç�n ve d�ğerler� �ç�n
yapılacak en �y� şey ne olurdu? En fazla ney�n yardımı olurdu?

Öğrenc�lerden kaygı yaşadıkları b�r olayı düşünmeler� ve aşağıdak�
soruların cevaplarını kâğıda yazmaları �sten�r. 

Sonrasında öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulur:

Beer, okul çıkışı b�r kaza sonrasında gözler�n� kaybeder. B�r süre
hastanede kalır, yen� hayatına alışmaya çalışmanın �lk adımlarını burada
atar. Hemş�re W��l'le olan konuşmaları yen� hayatına alışmasını
kolaylaştırır. 3. Koğuştak� hasta arkadaşlarından ün�vers�tel� genc�n
b�rkaç hafta sonra öleceğ�yle �lg�l� sırrını onunla paylaşması �le hayata
tutunmaya karar ver�r. Ün�vers�tel� gençle yaptığı sohbetlerde hayatı
sevmey� devam etmen�n, hayatı boşuna geç�rmemen�n önem� anlar. B�r
süre sonra eve çıktığında da körler alfabes�n� öğrenmes� ve
arkadaşlarıyla �let�ş�m�ne devam etmes�yle �lg�l� zorluklar onu
beklemekted�r. Artık görememekle ruhuyla h�ssetmen�n ve �nsanların
duygularını daha �y� anlamanın verd�ğ� huzuru öğren�r.
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Etkinlik

Gençler İç�n Safahat'tan Seçmeler

Ömer'�n Çocukluğu

Muall�m Nac�-İş Bankası Kültür Yayınları

Tür: Anı

Sayfa Sayısı: 48

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  A�le b�rl�ğ�,

doğruluk, yardımseverl�k, okuma

sevg�s�.

Tür: Ş��r

Sayfa Sayısı: 226

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Allah sevg�s�,

vatan sevg�s�, adalet, tar�h

sevg�s�, Müslümanlık b�l�nc�. 

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet Ak�f Ersoy-Karbon K�taplar

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yazarın babasının ölümü dolayısıyla a�les�n�n yaşadığı üzüntüyü, ab�s�n�n
b�r anlamda ona öğretmenl�k yapmasını ve yaramazlıklarını anlatıyor.
Aslında hang� dönemde olursak olalım ''Çocukluk da�ma aynıdır.''
mesajını ver�yor.

K�tap, Mehmet Ak�f Ersoy'un "Safahat" adlı eser�nden alınmış ş��rler� �çer-
mekted�r. 

12 Mart İst�klâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Ak�f Ersoy'u Anma Günü
önces�nde okutulup k�taptan seç�lm�ş b�r ş��r� en güzel okuyanı tesp�t
etmeye yönel�k güzel ş��r okuma yarışması düzenleneb�l�r. Seç�len
ş��rlerden berceste bey�tler �ç�n kartlar hazırlanıp derslerde paylaşılab�l�r
ya da panoda serg�leneb�l�r. Ş��rler öğrenc�lerle tahl�l ed�leb�l�r.        

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=467


Özet

20

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Çocuklar ve Gençler İç�n Peygamberler Tar�h� Ans�kloped�s�

 Çocuk Kalb�

Edmondo De Am�c�s-Türk�ye �ş Bankası Kültür Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 328

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, haset,

cömertl�k, anne baba sevg�s�,

arkadaşlık,  yardımseverl�k, güzel

ahlak,  vatan sevg�s�, k�b�r,  umut.

Tür: Ans�kloped�

Sayfa Sayısı: 405

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8       

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

sabır, mücadele, başarı, �y� �nsan

olmak,  yardımseverl�k, vefa, umut.

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ahmet Efe-Akçağ

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

3. sınıf öğrenc�s� olan Enr�co, başından geçen had�selerle �lg�l� günlük
tutar. Enr�co, dört yıl sonra l�se öğrenc�s� olduğunda günlüğünü yen�den
gözden geç�r�r. B�r öğrenc�n�n okulun �lk günü h�ssett�ğ� heyecan, geç�m
sıkıntısı yaşayan öğretmen�ne duyduğu merhamet ve onun vefatıyla
duyduğu der�n üzüntü, okulda yaşanan b�r kazanın duygusal etk�ler�,
okul arkadaşlarının arasındak� kavga ve geç�ms�zl�kler, b�r İtalyan
çocuğunun vatan sevg�s�, küçük çocukların verd�kler� hayat mücadeles�,
şeh�rde d�lenmek zorunda kalan b�r annen�n dramı, �ş kazası geç�ren b�r
�şç�n�n ıstırabı masum b�r çocuğun tertem�z kalb�nde uyandırdığı duygu
ve düşünceler olarak Enr�co’nun günlüğüne kayded�lm�şt�r. Enr�co her ay
derste �şled�kler� b�r h�kâyey� de günlüğüne kaydetm�şt�r. Anne babasının
zaman zaman kend�s�ne verd�kler� nas�hatler� k�b�r, az�m, m�nnet, vatan
sevg�s�, haset, umut, fedakârlık g�b� duygular hakkında yaşadığı
hatıraları da okuyucuya aktarır.

Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen had�se hang�s� oldu?

Tar�h�m�zde kahramanı çocuk olan, vatan sevg�s� �le �lg�l�  b�r olay
b�l�yor musunuz?

İlkokul 4. sınıfa kadark� hayatınızı düşünürsen�z Enr�co’nun yaşadığı
çocukluk �le s�z�nk� arasında ne g�b� farklar görüyorsunuz?

1)Öğrenc�lere şu sorular sorulab�l�r:

2)Öğrenc�lerden unutamadıkları b�r olayı “günlük” olarak yazmaları
�steneb�l�r.

K�tap, Hz. Adem’�n h�kâyes� �le başlar. Her peygamberden önce Kur’an-ı
Ker�m’den b�r ayete yer ver�lm�şt�r. Mesela Hz. Adem’�n yaratılışı, şeytanın
secde etmemes�, yasak meyven�n yen�l�p yeryüzüne gönder�lme �mt�hanı,
Hab�l �le Kab�l had�ses� h�kâye d�l� �le anlatılmıştır. K�tapta her peygamber
�le �lg�l� öneml� had�selere değ�n�lm�ş olup bu had�seler, sürükley�c� b�r
üslupla tar�h� b�lg�ler ve ayetler ışığında etk�l� ve anlaşılır b�r d�l �le
aktarılmıştır. Anlatılan peygamber h�kâyeler�nde kaynak olarak Kur’an-ı
Ker�m, had�sler ve güven�l�r tar�hî kaynaklar kullanılmıştır. Her
peygamber�n kavm�, yaşadığı yer �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�ler ver�lm�şt�r.
Sadece 25 peygambere değ�l, peygamberl�ğ� kes�n olmayan Hz. Lokman,

Hz. Üzeyr ve Hz. Zülkarneyn’�n h�kâyeler�ne de k�tapta yer ver�lm�şt�r.   

Hal�lullah lakabı k�me ver�lm�şt�r?
Nemrut �le k�m mücadele etm�şt�r?
Hanımlarının �sm� Sare ve Hacer olan peygamber k�md�r?
Ateşe atılan peygamber k�md�r?
Kâbe’y� �nşa eden peygamber k�md�r?

1)Her peygamber�n hayatını anlatacak kısa b�r slogan yarışması yapıla-

b�l�r. 
2)"Beş Soru B�r Peygamber” etk�nl�ğ� düzenleneb�l�r. Örneğ�n Hz. İbrah�m
hakkında 5 soru öğrenc�ler tarafından tahtaya yazılıp cevaplanab�l�r:
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Arkadaşlık Çok Karışık

Zerdal� Dedemle B�r Yıl

Yen� b�r okul ve okuldan sonra dedes�ne g�tmes� gerekt�ğ� yen� b�r düzene
adapte olmaya çalışan Yağız, zor zamanlar geç�rmekted�r. Alışması
gereken bu kadar durum varken k�msen�n de onu anlamadığını
düşünmekted�r. Dedes� hakkında çok b�r b�lg�s� yoktur ve yen� okulunda da
onun hakkında pek de �y� şeyler duymamıştır. Dedes� nasıl b�r�d�r? Yüksek
b�naların arasında tek bahçel� ev sah�p k�ş�d�r ve ara ara gelen s�yah takım
elb�seler� adamla karşı oldukça s�n�rl� görünmekted�r. Sürekl� ağaçlarla
vak�t geç�rmes� Yağız �ç�n gar�pt�r. Ağaçların tepes�nden �nmeyen,

teknoloj� �le alakası olmayan ve b�r sürü k�tabı olan b�r dede z�hn�nde b�r
yere oturmamaktadır. Zaman geçt�kçe okulda, evde, hayata bakışında
değ�ş�kl�kler olacaktır. 

K�tap okunduktan sonra öğrenc�lerle huzurev� z�yaret� yapılab�l�r. Z�yaret
sonrasında öğrenc�lerden duygu ve gözlem paylaşımında bulunması
�sten�r.

Yaşar Bayraktar-Genç T�maş

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Büyüklere

saygı, zamanın değer�,

�nsanların kıymet�n� b�lmek,

yen� deney�mler ve olaylardan

ders çıkarmak, sabır, önyargısız

olmak.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Zorbalıkla

mücadele, yardımlaşma,

arkadaşlık, dostluk.

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Okula yen� gelen Umut’un, sınıf arkadaşı Korkut tarafından maruz kaldığı
akran zorbalığı �le �lg�l� mücadeles� anlatılmaktadır. Olaylar  b�r kız ve
erkek öğrenc� (Ayşen ve Güven) anlatımıyla yazılmıştır. Umut; sess�z,

sak�n, özsaygısı düşük b�r öğrenc�d�r. Korkut �se haksızlık yapan,

arkadaşlarına b�lerek zarar veren, yalan söyleyen zorba b�r öğrenc�d�r.
Korkut,�lk geld�ğ� günden �t�baren Umut’la fazlaca uğraşmaktadır. Ayşen,

Per� ve Güven; Umut’un zorbalıkla baş etmes�ne yardımcı olmak �ç�n b�r
"Dayanışma Ek�b�" kurar böylece b�rçok şey�n değ�şmes�ne ves�le olurlar.
En son Umut’un, Korkut’tun etk�s�yle merd�venlerden yuvarlanmasıyla �k�
tarafın a�les� b�r araya gelerek sorunun çözülmes�nde etk�n rol oynar.
Böylece okulda da zorbalıkla baş etme �le �lg�l� b�rçok uygulama
gel�şt�r�l�r.

1)K�taptak� karakterler �le sınıf �ç�ndek� öğrenc�ler eşleşt�r�lerek drama
yaptırılab�l�r. Sonrasında roller değ�şt�r�lerek tekrar oynatılab�l�r. 
2)Okul �ç�nde k�tapta geçen “Önley�c� T�m” kurulab�l�r. Zorbalığı önlemek
�ç�n k�tapta geçen faal�yetlerden bazıları yapılab�l�r: Pankart hazırlama,

futbolda düşenlere yardım etme, okula yazar davet etme ve etk�nl�kte
görev alma, b�rl�kte sosyal sorumluluk projeler� gerçekleşt�rme g�b�.

Şen�z Baş, Pınar Aksek�-Genç T�maş

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.
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Momo

Mat�lda

Roald Dahl-Can Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  256

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6   

Olumsuz Öge: Mat�lda'nın anne

ve babasının sevg�s�z tutumları,

okul müdürünün ş�ddet yanlısı

tavırları ve hakaretler� yer alıyor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, saygı,

sevg�, merhamet.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  304

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:   8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Paylaşma,

sevg�, zamanın değer�, dostluk.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

M�chael Ende-Pegasus Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Çok zek� b�r çocuk olan Mat�lda, kend� çabalarıyla küçük yaşta okumayı
öğrenm�şt�r. A�les�n�n tüm duyarsızlıklarına rağmen araştırmaktan ve
öğrenmekten vazgeçmeyen Mat�lda, okula başladığında sınıf öğretmen�
Bayan Honey tarafından fark ed�l�r ve aralarında büyük b�r bağ oluşur.
Zamanla Mat�lda'nın özel b�r yeteneğ� olduğu ortaya çıkar. Çok sevd�ğ�
öğretmen� Bayan Honey ve acımasız okul müdürü Bayan Trunchbull
arasında olanları öğrenen Mat�lda'nın, olayları çözüme kavuşturmak �ç�n 

 yaptıklarını merak uyandırır.

Storyboard üzer�nden d�j�tal öykü oluşturulab�l�r.

Momo b�r t�yatro harabes�nde yaşayan küçük b�r kız çocuğudur. Onu özel
b�r �nsana dönüştüren olağanüstü b�r yeteneğ� vardır: İnsanları can
kulağı �le d�nlemek. Bu yeteneğ� sayes�nde aslında k�m� k�mses� olmayan
bu küçük kız, çevres�ndek� �nsanlar �ç�n vazgeç�lmez b�r k�ş�ye dönüşür.
Yaşadığı t�yatro harabes�nde z�yaretç�s� h�ç eks�k olmaz. Duvar ustası
N�cola, N�no ve karısı, der�n b�r sess�zl�ğe bürünen çöpçü Beppo ve
enteresan öyküler anlatan genç Tur�st Rehber� G�g� (G�rolamo)

Momo’nun en yakın dostlarıdır. O c�vardak� çocuklar �ç�n de Momo
vazgeç�lmez b�r arkadaştır. Çünkü en güzel oyunları onunla oynarlar.
Derken b�rden kend�ler�ne Duman Adamlar, den�len k�ş�ler ortaya
çıkıver�r. “Zaman değerl�d�r, onu y�t�rme! Vak�t nak�tt�r, boşa harcama!”

d�yen Duman Adamların gayes�, çeş�tl� vaatlerle kandırdıkları �nsanların
vak�tler�n� çalmaktır. Duman Adamlar, Momo’nun bütün dostlarını
kandırmayı başarır. Momo yalnız kalmıştır. Karşısına çıkan esrareng�z b�r
kaplumbağa sayes�nde Hora Usta �le tanışır. Momo’nun dostlarını
kurtarma çabasını anlatan bu k�tap kırktan fazla d�le tercüme ed�lm�şt�r.

Öğrenc�ler�n�zle kodda bulunan v�deoyu �zleyeb�l�r daha sonra da
zamanın değer� hakkında onların düşünceler�n� alab�l�rs�n�z: 

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=521
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=523
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En Yakın Uzak

Çalış Demes� Kolay

Sınava hazırlanan ortaokul öğrenc�s� Yüksel, ders çalışma konusunda
b�rçok zorluk yaşar. Yaşadığı bu zorluklar neden�yle a�les�yle de
çatışmalar yaşamaktadır. Yüksel, bu zorlukların üstes�nden gelmek �ç�n
rehber öğretmen�nden yardım almaya karar ver�r. Yüksel, rehber
öğretmen�yle yaptığı görüşmeler sayes�nde adım adım  öğrenme
sürec�ndek� tekn�kler� öğren�r.

Öğrenc�ler k�tabı okuduktan sonra yazar buluşması gerçekleşt�r�leb�l�r ya
da öğrenme sürec�nde zorluk yaşayan öğrenc�ler tesp�t ed�lerek grup
çalışmaları �le destekleneb�l�r.

Yasem�n Çalışkan-Sola Un�tas

Tür: K�ş�sel gel�ş�m

Sayfa Sayısı: 189

Yaş Düzey�: 12+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Mot�vasyon,

sorumluluk, zaman yönet�m�,

farkındalık, sınav kaygısı �le baş

etme.

Tür: Roman 

Sayfa Sayısı: 272

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: Çok fazla marka ve

yabancı müz�klerden bahsed�l-

mekted�r. Karşı c�nse �lg� ve

yakınlaşma �le �lg�l� ögeler yer

alıyor. Genel mesajın yanında göz

ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: A�le olmak, sevg�,

umut, kayıp ve yasla baş etme.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Öğrenc�lerle kaybett�kler� b�r yakınları �le �lg�l� hatıra k�tabı oluşturulab�l�r.
Bu k�tap;  kaybed�len yakın �le �lg�l� anılardan, öykülerden, fotoğraf, res�m
ve ş��rlerden oluşab�l�r. 

Hayley Long- Genç T�maş

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

13 yaşındak� Gr�ff; b�r traf�k kazasında annes�n�, babasını ve kend�s�nden
�k� yaş büyük ab�s� Dylan’ı kaybeder. Gr�ff, b�r süre hastanede tedav�
gördükten sonra okul müdürünün ev�nde kalır. Daha sonra da annes�n�n
kuzen� olan Dee’n�n yanında yen� duruma alışmaya çalışır. Hayatında pek
çok şey değ�şm�şt�r. Annes�n�, babasını, ab�s�n� özlemekted�r fakat
duygularıyla �lg�l� açıkça konuşamamaktadır. K�tap, ab�s� Dylan’ın
d�l�nden yazılmıştır. Aslında uzakta olan ama ona en yakın olan ab�s�n�n
Gr�ff’e göz kulak olduğu, ona yaşadığı kayıp ve yas sürec�nde yardımcı
olduğu anlatılmaktadır.



Özet

24

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

L�mon Kütüphanes�

Kırık Çömlek Parçası

L�nda Sue Park-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-8  

Olumsuz Öge: Küfür �fadeler�

�çer�yor. Şarap, meyhane ve �k�nc�

kez dünyaya gelme g�b� ögeler

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: İst�krar, �rade,

dürüstlük, sabır, az�m,

kanaatkârlık, fedakârlık.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7  

Olumsuz Öge: Noel kutlaması

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

sevg�, yardımlaşma, ölüm ve yas

kavramı.

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Jo Cotter�ll-Genç T�maş

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, k�lden çömlek yapma hayal� olan Ağaçkulak’ın mücadeles�n�
anlatıyor. Bu k�tabı okuyanlar �ç�n k�lden çömlek yapmak tıpkı
Ağaçkulak’ınk� g�b� b�r tutku hal�ne geleb�l�r. K�tap sonunda k�le şek�l
ver�lerek çömlek yapımı etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

Annes� vefat etm�ş, manev� gücün önem�n� vurgulayan b�r baba �le
büyüyen, ev �şler�nde bütün sorumluluğu üzer�ne almış, bu zamana kadar
arkadaşı olmamış b�r kız çocuğunun h�kâyes�. Daha sonra yakın arkadaş
ed�nerek daha renkl�, a�le sıcaklığında b�r ortamın tadına varan ve
bundan çok hoşlanan bu kızın yen� arkadaşı �le b�rl�kte k�tap yazma
serüven� başlıyor. Bu süreçte babası da kend� k�tabını yazarken (en
sonunda ne kadar kabul görmese de) annen�n kızına hatıra bıraktığı
k�tapların yer�n� çürümüş l�monların da �ç�nde olduğu b�r l�mon
kütüphanes� alıyor. Küçük kız bu durumu fark ett�ğ�nde s�n�r kr�z�
geç�rerek arkadaşının a�les�nden destek alıyor ve daha sonra babaya ve
kıza terap� düzenlen�yor. Kız, grup terap�s�; baba b�reysel terap� alarak
hayatlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Herkes�n kend� görevler�n� b�ld�ğ� b�r
hayat düzen�ne geç�yorlar.

1)Ebeveyn kaybı yaşayan çocukların desteklend�ğ� merkezlere z�yaret
yapılab�l�r. 
2)Şeh�t a�leler�yle �let�ş�me geç�lerek varsa çocuklarına mektup yazılab�l�r. 
3)Kend� anne ve babalarına hayatta olduklarından ve yanlarında olduk-

larından dolayı m�nnet �çeren hed�yeler (el �ş�, etam�n, res�m, şarkı, ş��r
vb.) hazırlanab�l�r.

İk� karakter�n de hayatta herhang� b�r yakını yoktur. Köprü altında
yaşayan Ağaçkulak ve Turnaadam köyün nabzını farklı b�r şek�lde
h�ssetmekted�r. Ağaçkulak �se bu nabzı hem en çok hızlandıran hem de en
sak�n r�tm�ne sokan şey�n M�n'�n çömlek yapışını �zlemek olduğunun b�r
süred�r farkındadır. Günler geçerken M�n'�n çırağı olma fırsatı bulmuştur
ve köyün r�tm� hala aynı akarken onun �ç�n b�raz farklılaşmaktadır. Bu
süreçte sorgulanan çokça şey vardır. Uzun süred�r �zled�kler�n�n
�çer�s�nde olmak ona ayrı b�r umut katarken; sabretmey�, emek vermey�,
saygı duymayı, hak etmey�, açgözlü olmamayı öğrenm�şt�r. Kral�yete
gönder�lecek çömleğ� götürme görev�n� üstlend�ğ�nde de yolculuktan
öğrenecekler� devam edecekt�r.
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Sırtımdak� Okyanus 

Düşler Atlası

Özgür Balpınar-Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�:  12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Barış, sevg�,

dostluk .

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  104

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, �y�l�k,

kötülük, özgürlük, hayal gücü,

hayvanseverl�k, doğa dostu olma,

a�le.

*Bu k�tap Türkçe  branşı tarafından öner�lmekted�r.

Serhan Kansu -Elma Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Fen B�l�mler� ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Değ�ş�m programına katılan öğrenc�ler ve arkadaşları öğretmenler�yle
b�rl�kte b�r gem� yolculuğuna çıkarlar. Yolculukları sırasında fırtınaya
yakalanıp yollarını kaybed�nce kend�ler�n� b�r adada bulurlar. Gem�ler�
karaya oturduğu �ç�n adada mahsur kalan öğrenc�ler ve öğretmenler
adanın yerl�ler�yle karşılaşırlar. Serüven mahsur kaldıkları adadan b�r
çıkış yolu aramalarıyla başlar.

Öğrenc�lerden böyle b�r adada mahsur kalsalar nasıl b�r çıkış yolu
düşünecekler�n� kompoz�syon olarak yazmaları �steneb�l�r.

Eser, evc�l hayvan dükkânında cam b�r akvaryumun �çer�s�nde dünyaya
gelen gerçek dünyayı h�ç görmem�ş küçük b�r kaplumbağanın h�kâyes�n�
anlatıyor. Küçük kaplumbağa Gamb�, yanındak� yaşlı kaplumbağa Raf�’ye
“Özgürlük ned�r Raf�, daha büyük b�r akvaryumda olmak mı?” d�ye b�r
soru soruyor ve teker teker hayatımızdak� kavramlarla hesaplaşmaya
başlıyor. Roman boyunca maceradan maceraya sürüklenen Gamb�,
korkunca ev�m ded�ğ� kabuğuna saklanıyor, küçücük boyuna bakmadan
“dev” d�ye adlandırdığı �nsanlara, ked�lere, kargalara kafa tutuyor, terk
ed�lm�şl�k duygusuyla ve gerçek dünyayla yüzleş�yor. Sırtında taşıdığı
ev�n�n �ç�ne b�r okyanusa dalar g�b� dalıyor ve hayaller� ona apayrı
dünyaların kapılarını açıyor. 

Evde beslenen hayvanlara merhametl� davranmak, koruyup kollamak, �y�
koşullarda beslenmeler� ve duyarlı davranılması konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla öğrenc�lerden af�ş ve slogan çalışmaları yapmaları
�steneb�l�r. Hayvan sevmen�n ve korumanın �nsanlığın temel görev�
olduğunu arkadaşlarına, öğretmenler�ne göstermek �ç�n okul �ç�nde
göster� yapıp okul duvar panosu hazırlanab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Motorlu Kuş

Melekler� Merak Ed�yorum

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Fıtrat, vahşet,

zulüm, korku.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Motorlu Kuş h�kâyes�nde, b�r kırlangıç teknoloj�ye uyarak kend�s�ne
takılan motor sayes�nde zahmet etmeden uçmak �ster. Fakat bunun
sonuçlarını doğru olarak kest�remez. Altı ay sonra hayat kend�s� �ç�n daha
da zor hâle gelecekt�r. İk�nc� h�kâyede b�r hayvanat bahçes�n� gezen a�le,

kafesler �ç�nde b�rb�r�nden vahş� hayvanları görmekted�rler. Hayvanat
bahçes�n� yönet�m�n�n b�r sürpr�z� vardır. B�r kafese b�r ayna yerleşt�r�lm�ş
ve bu ayna sayes�nde �nsanın vahş�l�ğ� anlatılmak �stenm�şt�r. Üçüncü
h�kâye �se rahat ve rehavete kapılan b�r aslanın ve ona dalkavukluk eden
t�lk�n�n h�kâyes�d�r. Kırmızı Gözlü Kara Yılan’ın anlatıldığı h�kâyede bu
sefer hayvanların kralı b�r karayılandır. Bembeyaz mermerlerden yapılmış
sarayında yaşar ve bütün hayvanlar kend�s�nden çok korkarlar. Onun
sonu da bütün d�ğer zal�mler g�b� olur. K�tabın son h�kâyes�nde �se
�nsanları çok merak eden, onları b�r kerec�k görmek �steyen yavru b�r
karayılan �le anne ve babasının başından geçen b�r macera anlatılır.

K�tap somuttan soyuta, yaratma konusunu ayetlerden de örnekler
vererek Allah'ın kudret�n�n büyüklüğünden bahsederek �zahla başlar.
Daha sonra melekler�n 'nur' dan yaratılmasını çeş�tl� örneklerle �zah eder.
Y�ne çocukların z�h�nler�nde oluşması muhtemel sorulardan hareketle
melekler�n özell�kler�n� anlatır. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız
'melek g�b� �nsan' benzetmes�nden bahsederek �nsan ve melek
karşılaştırmasını yapar, �nsanların üstün varlık olduğunu anlatır. Sonunda
da �nsan olmanın Allah'a karşı şükür sebeb� olduğunu vurgulayarak k�tabı
tamamlar.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Edep, tevazu,

cömertl�k, adalet, �l�m, kanaat,

şükür.

Öğrenc�lerle k�tapla �lg�l� tabu, adam asmaca ya da bulmaca oyunu oy-

nanab�l�r.

Motorlu Kuş h�kâyes�nden hareketle öğrenc�lerle teknoloj�k gel�şmeler�n
olumlu ve olumsuz sonuçları �le �lg�l� bey�n fırtınası gerçekleşt�r�leb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Den�z Yıldızı

Gerçek

Carol Cujec-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 336

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8  

Olumsuz Öge: Hakaret kel�meler�

ve kültürel farklılık unsurları

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Arkadaşlık,

yardımlaşma, mücadele, cesaret,

adalet, empat�, farklılıklara saygı,

affetmek.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 256

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8    

Olumsuz Öge: Hr�st�yan ve

Musev� kültürüne a�t b�rçok r�tüel

yer alıyor. K�tap yet�şk�nlerle

anal�z ed�lerek okunab�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Arkadaşlık,

mücadele, empat�, saygı,

yardımlaşma, dayanışma, sevg�,

�y�l�k.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

L�sa F�pps-Okuyan Koala

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Char�ty, konuşamadığı ve vücudunu kontrol edemed�ğ� �ç�n �nsanlarla
�let�ş�m kuramayan 13 yaşında ot�zml� b�r kız çocuğudur. Char�ty, g�tt�ğ�
özel eğ�t�m merkez�nde f�z�ksel ve ps�koloj�k olarak ş�ddete maruz
kalması üzer�ne  akranları �le b�rl�kte g�deb�leceğ� b�r devlet okuluna
gönder�l�r. Burada ona destek olan ve onu seven yen� öğretmenler� ve
arkadaşları �le tanıştığı g�b�, ona zorbalık uygulayan öğrenc�ler ve sınıfta
olmasını �stemeyen vel�ler �le de karşılaşır. Bu süreçte Char�ty eğ�t�m�ne
devam edeb�lmek �ç�n çeş�tl� baskıların ve zorlukların üstes�nden gel�r,
arkadaşlarının a�les�n�n ve öğretmenler�n�n desteğ� �le mücadele eder.
Char�ty bu okulda olduğu süre zarfında kend�s�ne b�r amaç ed�n�r.
Kend�s� g�b� kötü muameleye maruz kalan ve eğ�t�m hakkını
kullanamayan öğrenc�ler �ç�n b�r umut olmaya karar ver�r.

Öğrenc�lere zorbalık hakkında kısa b�r b�lg� ver�ld�kten sonra A4 kağıdı
dağıtılır. Ön sayfaya k�tapta zorbalık yapan b�r çocuğun resm�n�, arkasına
zorbalığa maruz kalan b�r çocuğun resm�n� ç�zmeler� �sten�r. Res�mler�n�
tamamladıktan sonra yanlarına ç�z�len karakterlerle �lg�l� aşağıdak�
b�lg�ler� yazmaları �sten�r: 
Zorbalık yapan bu k�ş� nasıl b�r�? Nasıl konuşuyor? Neler d�yor? Neler
yapıyor? Bu davranışları yapmasının nedenler� ne olab�l�r? Bu davranışa
maruz kalan k�ş� nasıl b�r�? Neler h�ssed�yor? Bu davranışları durdurmak
�ç�n neler yapıyor?

Beş yaşında g�yd�ğ� bal�na desenl� mayosu ve havuza atlarken sıçrattığı
su dalgaları sebeb�yle a�les�n�n ona "Cumburlop" lakabını takmasıyla
başlayan Ell�e'n�n zorbalık h�kâyes� annes� ve kardeşler�n�n bu
tavırlarından sonra okulda arkadaşlarının tutumlarıyla da devam eder.
Çevres�nde onu anlayan ve ona destek olan çok az �nsan vardır: onu
olduğu g�b� kabul eden babası, kend�s� g�b� k�lolu olan arkadaşı V�v ve
yen� komşusu. Onların desteğ� ve başladığı terap� yolculuğu sayes�nde
Ell�e kend�n� olduğu g�b� kabul edeb�lme, kend�s�yle barışma ve kend�n�
bulmak üzere b�r adım atar.

Kend�n�ze a�t beden �mgem�z�n şek�llenmes�nde neler etk�l� olmak-

tadır? 

S�zler�n b�r b�rey olarak başka b�r�n�n beden �mges�n�n oluşmasında
etk�ler�n�z nelerd�r? 

K�tapta ana karakter�n yer�nde olsaydınız neler h�sseders�n�z? 

Öğrenc�lere beden �mges� hakkında kısaca b�lg� ver�l�r. Aşağıdak� sorular
çerçeves�nde sohbet ed�l�r:

(Detaylı b�lg� �ç�n MEB Ortaokul Rehberl�k Etk�nl�kler� k�tapçığı sayfa
612'y� �nceleyeb�l�rs�n�z.) 
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Etkinlik

Üm�t Dünyası

Kayıp İs�mler Krallığı 2-Islak ve Tuzak

F�gen Yaman Çoşar-Erdem Çocuk

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-11 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: L�derl�k,

cesaret, doğruluk, sabır,

fedakarlık, dostluk.

Tür:  Deneme 

Sayfa Sayısı:  128

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Değerler: Şükür, �y�l�k,

tesl�m�yet, özgüven, çalışkanlık,

yardımseverl�k, komşuluk, sır

saklamak, tasarruflu b�r �nsan

olmak, had b�lmek, sabır, sebat,

�y� b�r d�nley�c� olmak.

*Bu k�tap Türkçe ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Şevket Rado-B�lge Kültür Sanat Yayınev�

*Bu k�tap Türkçe, Sosyal B�lg�ler ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ş�falı Orman'ın ruhu kaybolur. B�r öncek� k�tapta tanıştığımız Yunus �s�ml�
kahraman b�r kez daha dostlarının yardımına g�der. Kötülükler�n kapısı
açılır ve bu kez orman halkı sadece çevres�ndek� kötülerle değ�l, kend�
�çler�ndek� düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalır. Münafıklığa ve
münafıklık n�şaneler�ne �şaret eden bölümlerde �nsanın kend� nefs�yle
mücadeles� de anlatılır. Yunus'un gördüğü düşmanları yanında savaştığı
en büyük düşman "şüphe" d�r.

 

İnsan yeme, �çme ve nefes almak g�b� yaşamak �ç�n de üm�t etmeye
�ht�yaç duyar. Hatta bu �ht�yaçtan öte elzemd�r yaşamak �ç�n. Üm�t etmek
unutulan b�r davranıştır, �ç mot�vasyondur. Onu hatırlamak �ç�n en
karamsar anlarda b�le �nsanın tutunacağı b�r �nanç dünyası olmalıdır.
Üm�t etmek �nsanı çalışmaya, düşünmeye, üretmeye yönlend�r�r. Tüm bu
çaba aslında �nsanın mutluluğu �ç�nd�r. Hayatında, gönlünde ve z�hn�nde
üm�de yer veren �nsanı yıkmak mümkün değ�ld�r. Bunun b�r de toplumsal
yansımasını okumak gerek�r. Üm�t eden b�r toplum olmak tüm dünyaya
emsal teşk�l edecekt�r.

 

8.sınıflarda edeb� türler öğret�l�rken deneme-sohbet ayrımı karıştırı-
lab�l�yor. Haftada b�r başlık sınıfta b�r öğrenc�ye okutularak sohbet
türünün özell�kler�ne değ�n�leb�l�r, başlıkla �lg�l� öğrenc�ler�n yorum
yapması sağlanab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Yed� İkl�m Dört Bucak

Ustalar Ustası M�mar S�nan

Nef�se Atçakarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Çalışkanlık, �ş

b�rl�ğ�, mücadele, sabır.

Tür: Gez�-İnceleme

Sayfa Sayısı: 85

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:   Sorumluluk,

hoşgörü.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Evl�ya Çeleb�-Can Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Evl�ya Çeleb� 17. yüzyılda yaşamış b�r dünya gezg�n�d�r. Yaşadığı
dönemde seyyahlık etm�ş ve yen� k�ş�lerle tanışmıştır. Gez�ler�n�
gerçekleşt�r�rken günlük tutmuş; g�tt�ğ� yerlerde gördükler�n�, tanıştığı
k�ş�ler�, karşılaştığı olayları ''Seyahatname'' adlı eser�nde toplamıştır. 
K�tabımızın yazarı da Evl�ya Çeleb�'n�n k�tabındak� bazı notlarını
düzenley�p sadeleşt�rerek 8 adet öyküyü b�r araya get�rm�şt�r. K�tapta
Evl�ya Çeleb�'n�n yalınlaştırılmış öyküler�n� okurken farklı d�yarlara doğru
yolculuklara çıkıp �lg�nç maceralara atılmakla b�rl�kte bu kadar da olmaz,

d�yeb�leceğ�n�z �zlen�mler ed�neceks�n�z. Özell�kle h�kâyelerde verd�ğ�
mesajlar ve �nsanların yaşantılarını abartılı bet�mlemelerle okuyacaksınız.

''P�şm�ş Adamlar Ülkes�'' bölümünde ''... çünkü f�ller her gün yüzer, deve
yükü ot yerlerd� ve N�l Irmağı'nın yarısı kadar su �çerlerd�.'' anlatımı bu
görüşün en güzel örneğ� olab�l�r.

Eserde yer alan ç�z�mler, akıllı tahta veya projeks�yon vasıtasıyla açılarak
öğrenc�lerden hang� ç�z�m�n hang� öyküyle �lg�l� olduğunu tahm�n
etmeler� �steneb�l�r.

Kayser�’n�n Ağırnas köyünde doğan S�nan, taş �şç�l�ğ�yle geç�m�n�
sağlayan b�r a�len�n çocuğuydu. Küçüklüğünde a�les�n�n yaptığı �ş�
öğren�p onlara yardım etmeye çalışarak el becer�ler�n� gel�şt�rmeye
başladı. Gençl�k çağlarına geld�ğ� günlerde Sultan Sel�m’�n gönderd�ğ�
görevl�ler tarafından seç�len yetenekl� ve zek� çocukların arasında S�nan
da vardı. Artık İstanbul’da Acem� Ocağında asker� eğ�t�m almaya başladı.
Çok başarılı b�r yen�çer� olmuştu. Bağdat Sefer� esnasında Van Gölü
üzer�nden geçecek sağlam gem�lere �ht�yaç duyuldu. Bu görev� Lütfü
Paşa S�nan’a verd�. S�nan görev�n� başarıyla yer�ne get�r�nce kend�s�ne
"hasek�l�k" unvanı ver�ld�. Sultan Süleyman’ın Karaboğdan’a yaptığı sefer
esnasında Purut Nehr�'n� geçmek �ç�n sağlam b�r köprüye �ht�yaç
duyuldu. S�nan, bütün olumsuz ve zor şartlara rağmen köprüyü kısa
zaman �ç�nde tamamladı. Bu büyük başarısının ardından "başm�marlık"

görev�ne get�r�ld�. Ell� yaşına kadar asker, ell�s�nden sonra �se muhteşem
eserlere �mza atacak başarılı b�r m�mar olacaktı. 

K�tap okunduktan sonra adı geçen eserlerden b�r�ne gez� düzenleneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=353
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Kuş Olsam Ev�me Uçsam

Nefes Almadan

Gerard Van Gemert-Can Çocuk Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8

Olumsuz Öge: Irkçılık, ş�ddet,

aşağılama, yaftalama g�b� ögeler

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Empat�, şefkat,

merhamet, az�m, haksızlığa karşı

mücadele, dayanışma, 

 yardımlaşma,  sorumluluk.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: Karşı c�nse �lg� ve

savaş ortamı �le �lg�l� ögeler

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Özgürlük,

barış, arkadaşlık, cesaret, şükür,

yardımseverl�k, dürüstlük,

empat�.

*Bu k�tap PDR, DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Güz�n Öztürk-Tudem Yayınev�

*Bu k�tap PDR ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Joey arkadaşları �le maç yaparken onları �zleyen Ad�l'� fark eder ve maça
davet eder. Joey'�n arkadaşları Ad�l'�n sığınmacı merkez�nde kalan b�r
çocuk olduğunu öğren�rler ve Ad�l'e ön yargı �le yaklaşırlar. Zamanla
Ad�l'�n futbol konusundak� yeteneğ� fark ed�l�r ancak ön yargıları yıkmak
oldukça zor olacaktır. Joey, Ad�l'� zamanla daha çok sevmekte ve hem
takıma hem de arkadaş grubuna onu dah�l etmek �stemekted�r. K�tapta
Sur�yel� Ad�l'�n h�kâyes�n� b�r yandan ş�md�k� zamanda ve arkadaşlarıyla
olan �l�şk�ler�ne şah�t olurken b�r yandan da göç yolculuğu, savaş ve
yaşanılan zorluklarla dolu b�r dünyaya yolculuk ed�yoruz.

Dünyada ve ülkem�zde farklı kültürlere sah�p �nsanların var olduğunu
fark ett�ğ�n�zde neler h�ssett�n�z? 

K�tapta Ad�l ve Joey'�n kültürel olarak farklılıklarının olmasının
onların hayatlarındak� etk�ler� neler olab�l�r? 

Kültürel farklılıklar b�ze ne g�b� katkılar sağlar? (Detaylı b�lg� �ç�n:

MEB Ortaokul Sınıf Rehberl�k Etk�nl�kler� modülünde sayfa 147

�nceleneb�l�r.)

Öğrenc�lerle aşağıdak� sorular çerçeves�nde sohbet ed�l�r : 

Halep’te yaşayan Beş�r ve a�les� savaşın ş�ddet� artınca komşuları �le
b�rl�kte Halep’� terk etmek zorunda kalırlar. Zorlu b�r yolculuktan sonra
Hatay’a gelen Beş�r, a�les� ve komşularıyla çadırda yaşamaya başlarlar.
Beş�r, Halep’ten get�rd�ğ� toprağın �ç�nde ıhlamur tohumu bulur ve
onunla konuşmaya başlar. Savaşta yaşadıklarını anlatan tohum yen� b�r
toprakta can bulmak �stemekted�r. Beş�r, a�les� ve komşuları çadırda
kalma süreler� dolunca İzm�r’e taşınmak zorunda kalırlar. Beş�r, ıhlamur
tohumunu İzm�r’dek� evler�n�n bahçes�ne eker. K�tap; Halep, Hatay ve
İzm�r’de Sur�yel� mültec�ler�n yaşadıklarını b�r çocuğun gözünden
anlatmaktadır.

1)K�tabın b�r bölümünde ana karakter, Sadako k�tabındak� karakter �le
karşılaşmakta ve turna kuşları üzer�ne konuşmaktadırlar. K�tap sonrası
kağıttan turna kuşu yapılab�l�r. 
2)K�tabı okuyan çocuklar �le ıhlamur tohumu ed�n�lerek tohum ekme
etk�nl�ğ� yapılab�l�r. 
3)Mültec� kamplarında yaşayan çocuklara mektup yazılab�l�r. 
4)Mültec� kampları �ç�n yardım kampanyaları yapılab�l�r.
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Kurtubalı Lübna:Endülüs'ün Büyük B�l�m Kadını

B�l�m�n İk�nc� Öğretmen� Farab�

Süheyla Sancar-Erdem Çocuk

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Erdeml� olmak,

a�le sevg�s�, saygı, arkadaşlık ve

dostluk, vefa, adalet, duyarlılık,

çalışkanlık, b�l�me değer vermek.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6 

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Vefa, çalışmak,

sevg�, az�m.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

El�f Akardaş-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Köyünde çıkan yangından b�r köle tüccarı tarafından kurtarılan Lübna,

özel yetenekler� sayes�nde ön plana çıkmayı başarmıştır. Köle tüccarı
kend�s�n� bu yüzden saraya satmış, böylel�kle Lübna'nın �l�m yolculuğu
başlamıştır. Sarayda kat�pl�ğe kadar uzanan h�kayes� anlatılmaktadır.

Öğrenc�lerden k�tapla �lg�l� af�ş çalışması yapması �steneb�l�r. Hazırlanan
af�şler okulun uygun b�r köşes�nde serg�leneb�l�r.

B�l�m�n �k�nc� öğretmen� olan Ebu Nasr Muhammed b�n Muhammed el-
Farab�'n�n doğduğu şeh�rde geç�rd�ğ� çocukluk dönem�nde meraklı ve
k�taplara düşkün olması, tab�atı �ncelemey� ve gözlem yapmayı sevmes�
anlatılmaktadır. Yakın arkadaşı Al�, den�zc� olup Akden�z'e açılmak
�sterken Muhammed okula g�d�p f�lozof olma hayal�yle yaşamaktadır.
Kale kumandanı olan babası g�b� asker olmayı �stemey�p a�les�n�n de
desteğ�yle b�l�m�n başkent� kabul ed�len Bağdat'a g�derek başarılı b�r
öğrenc�l�k dönem�nden sonra k�taplar yazmaya başladığını, ününün
yayıldığını, "Muall�m San�" unvanını aldığını görmektey�z. Farab�,
öğretmenler�n�n de yönlend�rmes�yle b�l�m �nsanı olmayı başarmış ve
ömrünü dönem�n b�l�m merkezler�nde k�taplar arasında geç�r�p
öğrenc�ler yet�şt�rm�şt�r. Arkadaşı Al� �se hayaller�n�n peş�nden g�derek
den�zc� olmayı başarmış ve kaptan olmuştur. Farab� �ç�n erdemler�n en
büyüğü �l�md�r.

Öğrenc�ler, Farab� ve yaptığı b�l�msel çalışmalar �le �lg�l� ayrıntılı
araştırma yaparak b�l�msel çalışmaların günümüze nasıl yansıdığını
anlatan sunum hazırlayıp arkadaşlarıyla paylaşab�l�rler.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=338
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Profesyonel Öğrenc�

Eyvah Ödev�m Var

Neh�r Yarar-Elma Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 143

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7

Olumsuz Öge: Karşı c�nse �lg� �le

�lg�l� öge �çer�yor. Genel mesajın

yanında göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Kütüphane

sevg�s�, güvenl� b�lg� kaynakları, 

 �ş b�rl�ğ�, arkadaşlık, sosyal

sorumluluk, k�tap okumanın

önem�.

Tür: K�ş�sel Gel�ş�m-Eğ�t�m

Sayfa Sayısı: 150

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Hedef

bel�rleme, öz d�s�pl�n, olumlu

düşünme, çalışma stratej�ler�.

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet Teber-C Planı

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ödev yapmayı sevmeyen 7. sınıf öğrenc�s� Nac�’n�n hayatı Sosyal B�lg�ler
öğretmen� Yüksel öğretmen�n verd�ğ� sınav kağıdı �le değ�ş�r. Yüksel
öğretmen öğrenc�lerden b�r sosyal sorumluluk projes� oluşturmalarını
�ster. Nac�, arkadaşları Fazıl ve Leyla �le b�rl�kte köy okullarında eğ�t�me
devam edemeyen kız çocukları �le �lg�l� proje hazırlamaya karar ver�r. Nac�
ve arkadaşları bu süreçte araştırma yapmayı, doğru b�lg�ye ulaşma
yollarını, proje yürütmen�n basamaklarını öğren�r. İlk defa g�tt�ğ�
kütüphaney� çok seven Nac� bambaşka b�r öğrenc�ye dönüşerek okulun
örnek öğrenc�ler� arasına g�rer. Gerçekleşt�rd�ğ� proje �le gülen
çocukların sayısını artırmanın mutluluğunu yaşar.

1)Öğrenc�lerle kütüphane z�yaret� yapılab�l�r. 
2)Öğrenc�lerle �ht�yaç sah�b� b�r okula k�tap bağışında bulunularak
kütüphane oluşturulab�l�r.

K�tap üç bölümden oluşmaktadır. B�r�nc� bölümde neden profesyonel
öğrenc� olmamız gerekt�ğ�, başarıya yüklenen anlamlar ve profesyonel
öğrenc�l�k �ç�n gerekenler üzer�nde durulmuştur. İk�nc� bölümde
profesyonel olarak tanımlanan öğrenc�ler�n k�ş�l�k özell�kler� ele alınmış
olup olumlu düşünme ve �deal�st olma vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde
�se profesyonel öğrenc�n�n yetenekler� yan� zamanı �y� planlama, hafıza
tekn�kler� kullanımı, çalışma ortamı, soru çözme tekn�kler� g�b� akadem�k
başarıyı etk�leyen etmenler ve bunların nasıl olması gerekt�ğ� anlatıl-
mıştır.

1)Öğrenc�lerle "Ortaokul Sınıf Rehberl�k Etk�nl�kler�" MEB k�tapçığının 664.

sayfasında yer alan "Güçlü Öğren�yorum" başlıklı etk�nl�k uygulanab�l�r. 
2)Öğrenc�lere öncel�kle ver�ml� ders çalışma kontrol l�stes� doldurtularak
mevcut durumları tesp�t ed�leb�l�r (orgm.meb.gov.tr adres�nden
ulaşılab�l�r.) Değerlend�rme sonucu �ht�yacı olan öğrenc�lere yönel�k
b�reysel çalışmalar veya grup çalışması planlanab�l�r. 
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Gençler İç�n Peygamberler Tar�h�

Genç Adam ve Allah

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: Olumsuz

genellemeler var. "Büyükler

b�lmed�kler� şeyler� geç�şt�r�r"

g�b�. Sorgulamaya teşv�k ederken

bunun nasıl olması gerekt�ğ�n�

bel�rtm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Tefekkür, öz

denet�m, sorumluluk.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 208

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8       

Olumsuz Öge: Peygamber olarak

tanıtılan Şemuyel ve Hz. Uzeyr'�n

peygamber oldukları �le �lg�l� 

 Kur’ân-ı Ker�m’de kes�n b�r

malumat yoktur.

İçerd�ğ� Konular: İnanç esasları,

�badet, helaller ve haramlar,

sabır, sebat, dostluk, vefa, sevg�.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cüneyt Suav�-Fol�ant Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tabın g�r�ş bölümünde, ka�natın ve �nsanın yaratılışı, cehennem
azabının gerekl� olup olmaması, �y� �nsanın k�m olduğu, cennet�n
güzell�kler�, �nsana neden akıl n�met�n�n ver�ld�ğ� �le �lg�l� güzel ve faydalı
açıklamalara yer ver�lm�şt�r. Daha sonra da sırasıyla Hz. Âdem, Hz. İdr�s,

Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Sâl�h, Hz. İbrah�m, Hz. İsmâ�l, Hz. İshâk, Hz. Lût, Hz.

Yâkub, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyüb, Hz. Zülk�fl, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârun,

Hz. İlyas, Hz. Elyesaa, Hz. Yûnus, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zeker�yyâ,

Hz. Yahya, Hz. İsâ (aleyh�müsselâm) ve Hz. Muhammed’�n (s.a.s.)

hayatları hakkında b�lg�ler ver�lm�şt�r. Yazar, Hz. Şît hakkında da b�lg�
verm�ş, Şemuyel ve Hz. Üzeyr’� (a.s.) de peygamber olarak anlatmıştır.
Eser�n d�l� sade ve üslubu akıcıdır. Ver�len b�lg�ler�n ara başlıklarla kısa
bölümlere ayrılmış olması da öğrenc�n�n sıkılmadan okumasını
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenc�lerden kend�s�ne b�r peygamber seçmes� �sten�r. Öğrenc�ler
seçt�ğ� peygamber hakkında Kur’ân-ı Ker�m’de yer alan b�lg�lerle �lg�l�
araştırma yapar. Öğretmen, Kur’ân-ı Kerîm'de neden öncek� m�lletler ve
peygamberler hakkında kıssalara yer ver�ld�ğ� �le �lg�l� öğrenc�ler�ne kısa
b�r b�lg� vereb�l�r. Daha sonra her öğrenc� yapmış olduğu araştırmayı
sınıfta sunar.

K�tapta kısaca, Allah nereded�r, Allah'ı neden görem�yoruz? g�b� sorulara
karşılıklı konuşuyormuş g�b� örnekler üzer�nden cevaplar ver�lmekted�r.
İlk başta hep�m�z�n aklına küçükken gelen sorular üzer�nden konuyu açan
k�tap, saçma soru olmadığını, doğru ve yanlış sorular olduğunu
anlatmaktadır. Doğru soruyu bulduktan sonra da bu sorulan sorulara
"Sen ş�md� anlamazsın." kab�l�nden cevapların ver�lmes�n� yanlış buluyor.
Çünkü soruyu sorab�ld�ğ�n�ze göre çocuk, anlayab�lecek yaştadır. Yan�
büyükler çocuklara doğru şek�lde anlatamamaktadır g�b� yaş grubunun
hal�nden anlayan �sabetl� b�r g�r�şe sah�pt�r. Kur'an yöntem� olan "Allah'ın
yarattıklarından hareketle Allah'ın varlığına del�ller" ortaya koyulmakta
saçma g�b� görülen sorular cevaplanmaktadır. K�tapta açıklanmaya
çalışılan d�ğer sorular şunlardır: İnsanın yaratılış gayes� ned�r?, Allah'ı
k�m yarattı?, Allah neye/k�me benzer?, Allah nereded�r?, Allah ne kadar
büyük?, Allah'ın yaratmasındak� üstünlük, başka şek�lde yaratab�l�r
m�yd�?, Aklın sınırları ned�r?

1)Öğrenc�lerden "N�ç�n yaratılmış olab�l�r?" ded�kler� ve merak ett�kler� b�r
canlıyı araştırmaları ve bununla �lg�l� b�r tanıtım poster� oluşturmaları
�steneb�l�r.
2)Kaş�f defter� tutulab�l�r. Kaş�f defter�: Dışarıya çıkıldığında dışarısı
fotoğraflanarak, görülenler ç�z�lerek ya da yaprak g�b� alınan parçalar
yapıştırılarak kaş�f defter�ne eklen�r, bununla �lg�l� �lg�nç bulunan veya
gözlemlenen özell�kler deftere kayded�l�r
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Beyn�n Başarab�leceğ�n� B�l�yor

İmdat Çıkarın Ben� Buradan

Suzan Ger�dönmez-Tudem Yayınev�

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge:  Büyükanne �le

�lg�l� a�le büyükler�ne saygı

açısından olumsuz �fade �çer�yor.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r. 

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, saygı,

nezaket, arkadaşlık.

Tür: K�ş�sel Gel�ş�m-Eğ�t�m

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Başarı, b�lg�,

çalışkanlık, etk�n öğrenme

tekn�kler�, zaman yönet�m�, hedef

bel�rleme.

*Bu k�tap PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özgü Güler-Cezve K�tap

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Henr�k;  annes�, babası ve kız kardeş�yle yaşayan b�r �lkokul öğrenc�s�d�r.
A�len�n tüm üyeler�, kend�ler�n� kusursuz ve har�ka görmekted�rler,
Henr�k’�n �se b�r hob�s� yoktur. B�r gün eve davets�z b�r m�saf�r gel�r:
Henr�k’�n büyükannes� Cordula. Cordula N�ne, normal büyükannelerden
hayl� farklıdır: man�pülat�f, çıkarcı, kurnaz, zaman zaman da benc�l.
Herkese, babasından kalma altınlardan bahseder ve önce tüm a�le,

ardından da tüm şeh�r altın aramaya başlar. Fakat haz�ney� y�ne Cordula
N�ne bulur ve bulduğu g�b� de b�r dünya turuna çıkar. A�le altınları
bulamaz ama bu süreç �ç�nde b�rb�rler�ne b�raz daha bağlanırlar,
mutluluklarının da kend� �çler�nde yattığını keşfederler. Henr�k de
sonunda aradığı hob�ye kavuşur.

K�tapta karakterler arasında yaşanan çatışmalar neden kaynakla-

nıyordu? Bu çatışmalar karakterler� nasıl etk�l�yordu? Çatışmalar
s�zce nasıl çözüleb�l�rd�? 

K�msen�n okumasını �stemed�ğ�n günlüğünü sıra arkadaşın görmüş,

ısrarla okumak �st�yor ama sen �stem�yorsun. Bu çatışmayı nasıl
çözers�n? 

Odanda ders çalışırken kardeşler�n�n kavga ett�ğ�n� duydun, hem
gürültüden dolayı ders çalışamıyorsun hem de onların kavga
etmeler�ne üzülüyorsun. Bu çatışmayı nasıl çözers�n?

1)Aşağıdak� sorular doğrultusunda sohbet ed�leb�l�r:

2)Öğrenc�lere aşağıdak� örnek olaylar ver�lerek çözüm bulmaları �sten�r:

K�tapta b�rey�n �sterse her şey� başarab�leceğ�n� anlatılıyor. Başarının
nasıl ve ne şek�lde ortaya çıkab�leceğ� ele alınıyor. Ders çalışma
şekl�nden, uyku düzen�ne, meslek ve arkadaş seç�m�ne, potans�yel�n�
keşfetmeye, nasıl öğren�ld�ğ�ne kadar b�rçok konuyu çok güzel b�r
şek�lde ele alıyor ve çocuklara nasıl başarmaları gerekt�ğ�n� öğreterek
�lerl�yor. Hep anlatılan ve b�l�nen konuları kend�ne has b�r d�lle anlatarak
akıcılık sağlıyor. Beyn�m�z�n başarab�leceğ�n� b�l�yor oluşunun
farkındalığını kazandırıyor. Hayata hareket katmanın, sağlıklı
beslenmen�n, doğru arkadaşlıkların faydalarından bahsed�yor.

1)Öğrenc�lerle en çok kullandıkları ders çalışma tekn�kler� üzer�ne sohbet
ed�leb�l�r.  
2)Öğrenc�lerden k�tapta yer alan "Etk�n Öğrenme Stratej�ler�" başlığı
altında yer alan b�lg�lerle �lg�l� z�h�n har�tası oluşturması �steneb�l�r. 
3)Öğrenc�lerle k�tapta yer alan sınava yönel�k ders çalışma programı
hazırlama etk�nl�ğ� yapılab�l�r.
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Uzun H�kâye

Temel D�n� B�lg�ler

İsma�l Özcan-Pırıltı K�tapları

Tür: İnceleme

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İman, sevg�,

�badetler, peygamber sıfatları.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  115

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Eş�tl�k, adalet,

dürüstlük, mücadele etmek,

umut, sabır, kanaatkârlık.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mustafa Kutlu-Dergah

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tapta 32 farzın açıklamasına yer ver�lm�şt�r. 32 farz, açıklama yapılırken
detaylandırılır. K�tap, �manın şartları �le başlar. Mesela “Allah’a İman”

konusu anlatılırken zat� ve subûtî sıfatlar da açıklanır. “K�taplara İman”

kısmında kutsal k�tapların özell�kler�ne, “Meleklere İman” kısmında hang�
melekler�n olduğuna ve görevler�n�n neler olduğuna yer ver�l�r. İk�nc�
bölümde de �badetler görseller kullanılarak ve göster�lerek açıklanır.
K�tabın sonuna namaz duaları ve sureler� konularak tek b�r k�tapta bütün
temel b�lg�ler ver�l�r. Anlatılan konulara örnekler sunmak ve okuyucuyu
yormadan sadece anlatmak noktasında da güzel b�r eserd�r. K�tabın
sonuna sözlük bölümü eklenerek temel d�n� ter�mler�n anlamlarının
ver�lmes� de faydalıdır.

Öğrenc�lere 32 farz konulu b�r b�lg� yarışması düzenleneb�l�r. 32 farzı
ezbere okuma yarışması yapılarak öğrend�kler� b�lg�ler kalıcı hâle
get�r�leb�l�r. 32 farz �le �lg�l� �lah�, rap, şarkı yapma yarışması
düzenleneb�l�r. 

Al�, Mün�re'ye aşık olur. Mün�re, İstanbul'un belalı a�leler�nden b�r�n�n
kızıdır. Mün�re bu sebeple ab�ler�nden dayak yem�şt�r. Al� bunu öğren�r
öğrenmez Mün�re'n�n ab�ler�n�n �şlett�ğ� s�nemayı yakar ve onu kaçırır.
Mün�re'n�n ab�ler� peşler�ne düşer. Ondan sonra tren onları nereye
götürürse orası evler� olur. Mün�re, oğlu Mustafa'ya ham�led�r. Mustafa 6

yaşına gel�nceye kadar kasaba kasaba dolaşırlar. Mün�re �k�nc�
çocuğunun doğumunda bebeğ�yle beraber ölür. Al� ve Mustafa'nın tren
yolculukları başlar. B�rkaç yer gezd�kten sonra b�r kasabaya yerleş�rler.
Mustafa 16 yaşına gelm�şt�r. Al� gazetede yazmaya başlar. B�rkaç k�ş�
yazdıklarından rahatsız olunca Al� tutuklanır. Mustafa, babası
hap�steyken d�k�ş öğretmen� Sev�m'�n öğrenc�s� Fer�de'ye aşık olur.
Babası Al�'n�n b�r zamanlar annes� Mün�re'y� kaçırdığı g�b� Fer�de'y�
kaçırmak �ster. Fer�de a�les�ne karşı çıkamayacağını söyler. Mustafa
kasabada daha fazla duramaz. Babası �le vedalaşır, dakt�losunu alır. Bu
defa tren yolculuğu Mustafa �le başlayacaktır.

Al�'n�n karakter� hakkında kısaca b�lg� ver�n�z. 

Al�'n�n oğlunun adı ned�r? 

K�tapta yer alan kuşun adı ned�r? 

Al�'ye takılan lakap ned�r? 

Bu k�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ya da k�ş�y� anlatınız.

Öğrenc�lere aşağıdak� sorulardan oluşan b�r sınav uygulanab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=448
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=6
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Etkinlik

Etkinlik

Yeryüzünün Kalb�

Ben B�r Hayalet�m

Güz�n Öztürk-Tudem Yayınev�

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

az�m, farklılıklara saygı, empat�,

umut, anne sevg�s�.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Paylaşma,

sevg�, zamanın değer�, şefkat,

merhamet, doğa, dostluk,

zorbalıkla baş etme.

*Bu k�tap PDR branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özgür Balpınar-Genç T�maş

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından  öner�lmekted�r.

M�la, anne babası ayrı ot�zml� b�r çocuktur. İç�nde bulunduğu durum
neden�yle, kend�s�n� �fade etmekte, arkadaş ed�nmekte, duygu ve
düşünceler�n� söylemekte ve öğrenmekte zorluklar yaşamaktadır. Özel
eğ�t�m öğretmen� Mel�s öğrenme sürec�nde ona yardımcı olmaktadır. Pek
çok eğ�t�mden sonra M�la arkadaş ed�nmeye hazır hale gel�yor ve S�nem,

D�dem, Toprak ve C�han’la arkadaş olarak b�r maceraya atılıyor. Hep
b�rl�kte s�teler�nde oturan esrareng�z, yaşlı kadının sırrını çözüyorlar.
M�la, res�m yeteneğ�n� gel�şt�rerek 11 yaşında �ken b�r k�tap ev�nde res�m
serg�s� açıyor. M�la, k�tabın son kısmında ün�vers�ten�n güzel sanatlar
fakültes�n�n res�m bölümünde as�stan olarak son ver�yor.

1)Öğrenc�lerden ot�zm hakkında çevreler�ndek� �nsanlarla �lg�l� röportaj
yapmaları �steneb�l�r. Yapılan röportaj sınıfta sunulur.  
2)Ot�zm tanısı almış b�r yet�şk�n davet ed�l�p b�r sem�ner düzenleneb�l�r.
Öğrenc�ler�n b�lg�ler� ve farkındalıklarının artmasına katkı sağlanab�l�r.

Bamba; Kongo’nun İtur� Ormanı’nda yaşayan, Mbut� kab�les�ne mensup
b�r çocuktur. B�r öğrenc� değ�ş�m programı �le Türk�ye’de b�r a�len�n oğlu
Den�z �le eşleşt�r�l�r. Den�z onun kab�les�ne, Bamba �se Türk�ye’de Den�z’�n
a�les�ne m�saf�r olur. Bamba beton yığınları arasında yaşanan bu hayata
ve bambaşka b�r kültüre uyum sağlamakta oldukça zorlanır. M�saf�r
olduğu a�le fertler�n�n ve okuldak� yaşıt çocukların telev�zyon ve telefon
�le saatlerce vak�t geç�rd�kler�n� görünce çok şaşırır. Okuldak� bazı
akranlarının zorbalıklarına maruz kalır. Okulda Baht�yar ve Yıldız �le çok
sam�m� dostluk kurar. Çöp toplayarak hayatını geç�ren Sakız Hanım �le
yakın b�r �l�şk� kurar. Okulun düzenled�ğ� b�r hafta sonu kampında
sınıftak� öğrenc�ler arasında gerg�n olan �l�şk�ler bambaşka b�r boyuta
taşınır. Yaşadıkları sıra dışı macera her b�r�n� ayrı şek�lde etk�leyecekt�r.
Bamba, Türk�ye’de kaldığı �k� ayın sonunda ülkes�n� döndüğünde h�ç
beklemed�ğ� b�r sonla karşılaşır.

Öğrenc�lerden Afr�ka kıtasından seçecekler� b�r ülke hakkında araştırma
yapmaları ve buldukları d�kkat çek�c� b�lg�ler� sınıfta arkadaşlarıyla
paylaşmaları �steneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=136
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Etkinlik

Orhan Gaz� Beyl�kten Devlete 

Nereden Nereye-Buluşlar

Anna Claybourne-İlk Genç T�maş

Tür: Eğ�t�m

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7 

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Çalışkanlık,

sabır.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Büyüklere olan

sadakat, yardımseverl�k,

arkadaşa ver�len değer, duanın

önem�, âl�mlere ver�len önem.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

İsma�l B�lg�n-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Babasının vefatının ardından tahta geçen Orhan Gaz�'n�n babasının
vas�yet� üzer�ne Bursa'yı almak �ç�n gösterd�ğ� gayret ve yapmış olduğu
fet�hler�, babasından aldığı beyl�ğ� devlet yapmak �ç�n verd�ğ� çabayı, bu
çabaların karşılığında beyl�ğ�n sınırlarını 6 kat büyütmes�n�, aldığı
yerlerde �mar faal�yetler� yapmasını ve Rumel� topraklarına geç�ş�n
ardından �lk den�zc�l�k faal�yetler�ne Kares�oğlu Beyl�ğ�'n�n alınmasıyla
başlamasını konu ed�n�r.

M�lattan önce Sümerler'�n �cat ett�ğ� tekerlekten günümüzdek�
b�lg�sayara kadar yüzyıllar boyunca üret�lm�ş onlarca �cat, res�ml� ve
eğlencel� b�r şek�lde anlatılmıştır.

B�l�m ve teknoloj� müzeler�ne gez� düzenleneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=343
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=343
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Cebr�n Babası Har�zm�

İlk Kadın Gök B�l�mc� Meryem Usturlab�

Nazlı N. V-Erdem Çocuk

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6 

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Çalışkanlık,

sorumluluk, sevg�,

yardımseverl�k.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Şefkat,

merhamet, �y�l�k, kardeşl�k,

sam�m�yet, az�m, kararlılık.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Naz N. Varlı-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler, Matemat�k ve Türkçe branşları tarafından 

 öner�lmekted�r.

Muhammed on b�r on �k� yaşlarında, Yusuf �se dokuz yaşında �d�.
Hayatları sokakta geç�yor b�rb�rler�n� kardeş g�b� gözet�p kolluyorlardı.
Muhammed, kend�n� b�ld� b�lel� sürekl� b�r şeyler okuyor, ay ve yıldızları
�ncel�yor, günlük hayatta pek çok şey� matemat�kle hesap ed�p bunları da
Yusuf’a öğret�yordu.  Muhammed, yıllar �ç�nde �y�ce büyümüş medresede
kend�n� b�r hayl� yet�şt�rm�şt�. Hatta Beytül H�kme’ye g�r�ş �zn� b�le almış,

buradak� araştırmaları sonucunda güneş saat�n�n nasıl çalıştığını
görmüştü. Hal�feye, bu saat�n nasıl çalıştığına da�r b�lg�ler sunmuş ve
bunun sonucunda da Beytül H�kme'n�n öğrenc�s� olmuştu. Muhammed,

yaptığı çalışmalar �le kend�nden söz ett�r�yor hal�fe �se onu yanından
ayırmıyordu. Muhammed, matemat�k b�l�m� �le ayrıca �lg�lenm�ş “sıfır” a
bugünkü sembolünü vererek ününe ün katmıştı. Har�zml� olduğu �ç�n de
artık Har�zm� olarak anılmaya başlamıştı.

K�tap okutulduktan sonra b�lg�ler�n pek�şt�r�lmes� amacıyla sınıfta küçük
b�r t�yatro etk�nl�ğ� yapılab�leceğ� g�b� Gülhane Parkı �ç�nde bulunan
“İslam B�l�m ve Teknoloj� Tar�h� Müzes�” gez� de düzenleneb�l�r.

Meryem Usturlab� 10. yy'da yaşamış olan �lk kadın Müslüman gök
b�l�mc�d�r. Meryem, küçük yaştan �t�baren usturlap ustası olan babasının
yanında çıraklık yapmıştır. Böylece Meryem'�n yıldızlara ve gökyüzüne
merakı artarak gözlem yapmaya başlamış ve aynı zamanda da
sorumluluk sah�b� b�r çocuk olarak yet�şm�şt�r. Babasının mesleğ�nden
etk�lenm�ş ve �ş�n �ncel�kler�n� öğrenmeye başlayarak  bu �ş�n en �y�s�
olmak �ç�n çok çalışmıştır. Zamanın usturlab alet�n� gel�şt�rerek bu alet �le
gök c�s�mler�n�n yüksekl�ğ�n� ölçmüştür. Bu ölçümler� net�ces�nde
yaşamış olduğu dönemde güneş�n doğuş ve batış saatler�n�n
b�l�neb�lmes�ne olanak sağlamakla b�rl�kte günümüzün akıllı saatler�n�n
de oluşmasına katkı sağlamıştır. Meryem'�n gel�şt�rm�ş olduğu usturlab
şu anda  kullandığımız nav�gasyon ve zamanı bel�rleme tekn�kler�n�n
öncüsü olmuştur.

Usturlabın geçm�şten günümüze değ�ş�m� ve gel�ş�m� görsellerle b�r
öğrenc� tarafından tanıtılır.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=336
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Devletten İmparatorluğa Sultan I. Murad / Tar�hsever Çocuk 4

Çanakkale Seslen�yor

Vehb� Vakkasoğlu-Nes�l Yayınları

Tür: Anı

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Mertl�k,

vatanseverl�k, merhamet, tevazu,

kardeşl�k.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı: 112 

Yaş Düzey�: 12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Şükür, gaza ve

c�hat anlayışı, �nsanlığa h�zmet,

hoşgörü.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

İsma�l B�lg�n-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler tarafından öner�lmekted�r.

Sultan I.Murat'ın tahta geçmes�yle devlet teşk�latlandırılmasına önem
ver�lmes�, Balkanlar üzer�ne yapılan fet�hler ve Karamanoğlu Beyl�ğ�
üzer�ne yaptığı seferler, Balkan kapılarının ardına kadar açılacağı Kosava
Savaşı ve orada şeh�t düşmes�yle net�celen olaylar aktarılmaktadır.
Yaklaşık olarak 30 yıl pad�şahlık yapmış olan I. Murat babasının
sağlığında katıldığı savaşların har�c�nde, tahta oturduktan sonra devlet�n
sınırlarını 95 b�n k�lometrekareden 500 b�n k�lometrekareye çıkarmayı
başarmış ve teşk�latlanma açısından da öneml� �şlere �mza atmıştır. 

I. Dünya Savaşında Çanakkale'de ver�len kahramanca mücadele, o
dönem�n şah�tler� gaz�ler�m�z�n ve çocuklarının hatıraları �le savaş
sırasında cephede görev yapan gazetec�ler ve düşman askerler�n�n
hatıralarından yararlanılarak anlatılmaktadır. Cephede yaşanan
gel�şmeler kronoloj�k olarak değ�l b�rb�rler�yle bağlantılarına göre
anlatılmıştır. Parça parça h�kâyelerden oluşan k�tapta her parça b�r
değerle �l�şk�lend�r�lm�şt�r.

K�tap �çer�ğ� �le �l�şk�l� olarak Çanakkale temalı b�r f�lm �zleme etk�nl�ğ�
yapılab�l�r.                    

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=344
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=490
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Etkinlik

Etkinlik

En Güzel Örneğ�m Peygamber�m

 Efend�m�z Hz. Muhammed (S.A.V)

Mehmet Nalbant -Semerkant

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: S�yer, rahmet,

örnek yaşam, erdem, ahlak,

merhamet, dürüstlük, mücadele.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 187

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Peygamber

sevg�s�, şefkat, adalet, tevazu,

merhamet, güven�l�rl�k, kanaat,

tem�zl�k, saygı, hoşgörü.

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Neh�r Aydın Gökduman-Pırıltı

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Allah'ın son elç�s�n�n hayatı, çok fazla ayrıntıya g�rmeden, k�ş�sel
özell�kler�ne değ�nerek anlatılmaktadır. 
Rasûlullâh'ın (s.a.s.) örnek hayatından da örneklere yer ver�lmekte,

böylel�kle �lk s�yer okuması �ç�n yeterl� sev�yede b�lg� ver�lmekted�r. 
Tab�� k� bu k�tap s�yer anlamında başlangıç sev�yes�nded�r. 

1)Rasûlullâh'ın (s.a.s.) hayat kronoloj�s�n� çıkarılab�l�r (pano hazırlığı/grup
çalışması).

2)Rasûlullâh'ın (s.a.s.) yaşadığı ve k�tapta adı geçen yerlerle �lg�l� fotoğ-

raf albümü yapılab�l�r.
3)B�lg� yarışması (s�yer konulu sınıf/okul çapında b�lg� yarışması) yapı-
lab�l�r.

Sevg�l� Peygamber�m�z’�n (s.a.s.) azadlı köles� Zeyd b�n Hâr�se’n�n, su
�çmek �steyen Hz. Hasan ve Hüsey�n efend�ler�m�z�n, Allah Resûlü’nün
küçük sırdaşı Enes B�n Mâl�k’�n, �lk Müslüman çocuk Hz. Al�’n�n, küçük
yet�m kızın, hurmaları taşlayan çocuğun, Mesc�d-� Nebevî’n�n arsasını
peygamber�m�ze hed�ye etmek �steyen Med�nel� �k� genç kardeş�n
anlatılan hatıralarını okuduğumuz bu k�tapta Hz. Muhammed’�n (s.a.s.)

üstün ahlâk� özell�kler�n� öğren�yoruz. Küçük çocuklarla şakalaşıp onların
oyununa ortak olan b�r peygamber�n, yolda oturmuş ağlayan küçük b�r
kız gördüğünde onun hüznüne ortak olduğunu görünce, çocukları ne
kadar çok sevd�ğ�n� anlıyoruz. Bu k�tapta yer ver�len 45 başlık �le Hz.

Muhammed ve çocuk yaştak� ashabı �le yaşadığı hatıralar nakled�lerek
bütün müm�nlere örnek olan güzel ahlâkına da�r üstün özell�kler�
anlatılmıştır.

1)K�tapta anlatılan hatıralardan hareketle Hz. Muhammed’�n (s.a.s.)

ahlâk� güzell�kler� �le �lg�l� b�r sınıf panosu yapılab�l�r. 
2)Öğrenc�ler�n�zden en etk�lend�kler� 10 davranış özell�ğ�n� seçerek
kend�ler�ne b�r davranış çeteles� oluşturmaları �steneb�l�r. (Öfkes�ne
hâk�m olmak, alçakgönüllü olmak, şefkatl� olmak, cömertl�k vb.)

Öğrenc�ler b�r hafta boyunca ve b�r ay boyunca o l�steye uygun hareket
etmeye çalışarak Peygamber Efend�m�z�n ahlak� özell�kler�ne sah�p
olmaya özen göstereb�l�rler.
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Etkinlik

Gök B�l�m�n Sultanı Uluğ Bey

Ertuğrul Gaz� Aş�retten Beyl�ğe

İsma�l B�lg�n-Erdem Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Eş�tl�k, adalet,

doğruluk.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Sabır, zaman,

çalışkanlık, sevg�, merak,

astronom�, b�l�m, üret�m. 

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ayşenur Gönen-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Muhammed, babası ve babaannes� �le köyde yaşayan gökyüzüne meraklı
b�r gençt�r. Muhammed kend�nce araştırmalar yapıp bunları ağaç ev�nde
kayıt altına alır. Babasının b�lg�sayarının ş�fres�n� almak �ç�n b�r kere
görmes� yetm�şt�r. Babasının b�lg�sayarında Uluğ Bey hakkında k�tap
yazdığını görmüştür. Sayfa sayfa aşırıp k�tabı okur. Babası fark ed�nce
kızmak yer�ne oğluyla roket yapmak �ster. Daha sonra Muhammed ve
babası gök b�l�m� üzer�ne sohbet ederler. Bu süreçte hem roket hem de
babasının k�tabı tamamlanır.

Öğrenc�lere, fen b�l�mler� branşı �le ortak şek�lde pusula veya gezegenler
maket� yaptırılab�l�r.

Kayı Boyu'nun, kuraklık yüzünden göç ederek Anadolu'ya gelmes�,
burada B�zans Tekfurları ve Moğallarla verd�ğ� mücadele sonucu
Alaadd�n Keykubat tarafından B�zans Uç Beyl�ğ�'ne yerleşt�r�lmes�
anlatılmaktadır.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=334
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Güzel Ülkem Türk�ye 1

Göktürk Prens�-İstem� Kağan'ın Buyruğu

Zübey�r Tokgöz- İlk Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 184

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Kahramanlık,

cesaret, az�m, başarı.

Tür: Gez�-Gözlem

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge:  D�n� değerler�

küçümseme olarak anlaşılab�-

lecek cümle kullanılmıştır. Genel

mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Yaşadığı

coğrafya hakkında b�lg� ed�nme,

tar�h� eserlere kıymet verme, gez�

gözlem b�l�nc� taşıma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Değ�ş�k bölgeler�m�zden farklı şeh�rler�n z�yaret ed�ld�ğ� bu k�tapta,

seç�lm�ş olan doğal güzell�k veya tar�h� eser�n genel b�lg�ler� merak
uyandıracak şek�lde ver�lm�ş, sonrasında �se gezg�n�m�z�n duygu ve
düşünceler�n� vurgulayarak değerler�m�z�n önem� h�ssett�r�lm�şt�r.

K�taptak� gez�len yerlerle �lg�l� kend� fotoğraf albümünü oluşturularak
sınıfa "Güzel Ülkem Türk�ye" köşes� yapılab�l�r.

Göktürk Hakanı İstem� Kağan, Göktürk’e çok g�zl� b�r görev verm�şt�r. Bu
görev�n yer�ne get�r�lmes�  o günlerde çok öneml� olan İpek t�caret�n�n
devamı �ç�n gerekl�d�r. Yoksa İranlılarla aralarında savaş çıkması
kaçınılmazdır. Göktürk henüz 13 yaşına g�rm�şt�r ama Kağan ondan Altın
Dağ'ın z�rves�ndek� b�r emanet� kend�s�ne get�rmes�n� �st�yordur. Bu
yolculuk çok tehl�kel� ve macera doludur fakat böyle b�r göreve seç�lmek
Göktürk’ü çok gururlandırmıştır. Kend�s�n� gerçek b�r kahraman g�b�
h�ssed�yordur. Yanına sevd�ğ� arkadaşlarından bazılarını alarak yola
çıkar. Casuslardan kaçıp g�zeml� mağara ve bahçelerle karşılaştığı bu
heyecan dolu kovalamacayı cesaret� ve azm� sayes�nde  başarıyla
tamamlayacaktır.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=358
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Güzel Ülkem Türk�ye 3

Güzel Ülkem Türk�ye 2

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: Gez�-Gözlem

Sayfa Sayısı: 200

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

doğa b�l�nc�, çevreye karşı

duyarlılık.

Tür: Gez�-Gözlem

Sayfa Sayısı: 292

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6 

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

tar�h b�l�nc�, doğa sevg�s� ve

duyarlılığı.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Öyle güzel b�r ülkede yaşıyoruz k� masmav� den�z�, yemyeş�l doğası,
�nanılmaz tar�h� zeng�nl�ğ�yle gez�lecek ve keşfed�lecek b�rçok rota var.
Rotaları gezerken sank� oralardaymış g�b� olalım, doğal ve kültürel
güzell�kler� daha çok fark edel�m, yurt sevg�m�z� ve doğa duyarlılığımızı
artıralım, görmeden geç�p g�tt�ğ�m�z güzell�kler� fark edel�m.

Öğrenc�lerle gezg�n�n fotoğraf albümü etk�nl�ğ�  veya gezg�n�n duvarı
etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

Seyahatname tadında b�r gez� gözlem k�tabı olan ser�n� �k�nc� k�tabında
değ�ş�k uygarlıklara b�nlerce yıl ev sah�pl�ğ� yapan güzel ülkem�z
Türk�ye'n�n her yanı tar�h� güzell�klerle dolu oluşu aktarılmaktadır. Bu
güzell�kler� görmek �ç�n her yıl m�lyonlarca tur�st ülkem�ze gelmekted�r.
K�tabın öğrenc�ye vaad�: Anadolu'yu tanıyacağımız heyecan dolu bu
gez�de coşkun akan sularda raft�ng yapacak, b�nlerce yıl önce yaşamış
�nsanların evler�ne konuk olacak, çok özel kuş ve b�tk�ler� görecek,

kelebeklerle dans edeceğ�z. Güzell�ğ� dünyaca kanıtlanmış doğal ve tar�h�
varlıkları tanıyacaksınız.

Öğrenc�lerle gez� fotoğraf albümü oluşturularak m�ll� parklarımız köşes�
yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Hafıza Koleks�yoncusu

Güzel Ülkem Türk�ye 4

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: Gez�-Gözlem

Sayfa Sayısı: 292

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6 

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Ülke sevg�s�,

doğa b�l�nc�, kültürel değerler�

önemseme, çevre okur yazarı

olma.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Adalet,

hakkan�yetl� davranma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Kayahan Dem�r- Genç T�maş

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Alanında yetk�n b�r tar�h profesörü olan Beyazıt Vural'ın şüphel� ölümü
araştırıldığında geçm�şte yaşanan II. Bayez�d-Cem Sultan mücadeles�n�n
bu şüphel� ölüme ışık tuttuğu fark ed�l�r. C�nayet� soruşturmakla görevl�
olan Ş�frel� Dosyalar Ek�b� araştırmalarını yaparken geçm�şte yaşanan
olaylarda buldukları detaylar �le bu şüphel� ölümü aydınlatmaya çalışırlar.
Bu araştırma sırasında "Hafıza Koleks�yoncusu" lakaplı c�nayet şüphel�s�
h�ç de ummadıkları b�r� çıkacaktır.

1)K�tabın yazarı Kayahan Dem�r'� söyleş� �ç�n okula davet ed�p güzel b�r
program gerçekleşt�r�leb�l�r. Önces�nde öğrenc�lerden sorulacak
soruların toplanması söyleş� esnasında prat�kl�k sağlayacaktır. 
2)Ayrıca k�tapta geçen "Sezar Usulü" ş�frelemey� kullanarak öğren-

c�ler�m�z�n çözmes�n� �sted�ğ�m�z b�r ş�fre oluşturab�l�r�z ve bunu k�tap
sınavına ekleyeb�l�r�z. Bu oluşturacağımız ş�fren�n nasıl çözüleceğ�
k�tapta yer aldığı �ç�n bunu yalnızca k�tabı okuyan öğrenc�ler�m�z
yapab�lecekt�r. Aynı zamanda öğrenc�ler�m�z ş�frelemey� çözerken b�r
dedekt�f edasıyla çalışacak eğlen�rken öğreneceklerd�r. 
3)K�tapta adı geçen tablolar hakkında araştırmalar ödev� ver�l�p sonuç-

ları arkadaşlarına sunmaları �steneb�l�r. 

Taraklı'da tar�he yolculuk yaptıktan sonra en büyük taş kemerl� körüden
geçeceğ�z. P�sa Kules�'nden daha eğr� m�narey� b�r de b�z düzeltmeye
çalışacağız ama �ş�m�z zor. Ülkem�z�n çatısında anten düzeltmem�z hayl�
güzel olacak. Ve daha n�celer�; arı vızıltıları, dere şırıltıları, renkler�n
b�nb�r tonu, sev�nç merak heyecan yaşayacak değ�ş�k lezzeler tadacağız.

1)Öğrenc�lerle gezg�n�n fotoğraf albümü etk�nl�ğ� yapılab�l�r.
2)Yakın b�r gez� rotasında a�le gez�s� ve hatıra notlarıyla günün özetlen-

mes� şekl�nde b�r etk�nl�k yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=329
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Gül Cennet�

Gönül Doktoru

M. Yaşar Kandem�r-Tahl�l

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 224

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk, sevg�,

merhamet, şefkat, �badet, tövbe,

cömertl�k, affed�c�l�k, peygamber

sevg�s�, müsamaha, a�le �l�şk�ler�.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 244

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Dayanışma,

cesaret, merhamet, cömertl�k,

paylaşımcılık, yardımlaşma.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Seca Öztürk-D�yanet Vakfı Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

1)Öğrenc�lerden kend�ler�n� en çok etk�leyen bölümle �lg�l� duygu ve
düşünceler�n� paylaşmalarını �steneb�l�r.
2)Bölümler öğrenc�ler arasında bölüştürülerek bölümler�n özetlenmes�
�steneb�l�r.
3)K�tabın yazarı davet ed�leb�l�r. 
4)B�rkaç bölümü seç�lerek öğrenc�lerle t�yatro çalışması yapılab�l�r. 
5)K�taptak� başlıklar �le �çer�kler� eşleşt�reb�lecekler� b�r oyun tasarla-

nab�l�r.

8. sınıfı b�t�ren Orhan, yaz tat�l�n� akrabalarının yanında geç�rmek üzere
köye gel�r. Tarlalar, bahçeler ve hayvanlarla �ç �çe olan köy hayatı
Orhan’ın önünde bambaşka b�r hayatın kapılarını açar. Köyde tanıştığı
Mıstık �le yakın arkadaş olur. Yemyeş�l bahçeler �ç�nde beraber hayvan
otlatırlar. Orhan, köyün �mamı Sel�m Hoca’dan çok etk�len�r. Tatlı d�l� ve
güler yüzüyle, �nsanların sıkıntılarına çareler aramaya çalışır. Gördüğü
hataları düzeltmeye çalışır. Karşılaştığı problemler� Hz. Peygamber
Efend�m�z’�n (s.a.s.) hayatından örnekler vererek çözer. Bazen karısını
döven b�r koca �le eş�n�n arasını düzelt�r, bazen köye gelen şerr�nden
herkes�n yaka s�lkt�ğ� kötü b�r adamın tövbes�ne ves�le olur. Sank� Sel�m
Hoca �nsanların dertler�ne çareler sunan b�r "Gönül Doktoru"dur. Orhan
da Sel�m Hoca g�b� b�r �nsan olmaya karar verecekt�r.

Öğrenc�lerden; yaşadıkları mahalle, köy ya da �lçede güzel değ�ş�kl�klere
ves�le olmuş d�n görevl�ler� ya da öğretmenler hakkında kısa b�r
araştırma yapmaları �steneb�l�r. Araştırmanın başlığı “Sıradışı İmamlar”
ya da “Etk�l� Öğretmenler” olab�l�r. Öğrenc�lerden çalışmaları �le �lg�l�
sunum yapmaları �steneb�l�r.

Hz. Muhammed’�n (s.a.s.) doğumundan başlayarak çocukluk yılları,
evl�l�ğ�, peygamberl�ğ� ve karşılaştığı büyük sıkıntılarla mücadeles�,
h�cret� ve nübüvvet�n Med�ne dönem� anlatılmıştır. Had�seler tar�h�
olayların nakled�lmes�nden z�yade h�s ve düşünce boyutu öne çıkarılarak
duygusal b�r d�l �le anlatılmıştır. Hz. Ebubek�r’�n �manı anlatılırken,

m�raçtak� sadakat�ne ya da Tebük sefer�ndek� fedakârlığına geç�şler
yapılmış, olayların anlatımında daha sonrak� had�selere göndermeler
yapılarak tar�h� seyre bağlı kalınmamıştır. Hz. Peygamber Efend�m�z’�n
(s.a.s.) hayatının kısa ve akıcı bölümlerle anlatıldığı bu k�tabın �lk kırk altı
bölümünde Mekke dönem� anlatılmıştır. On yed� bölümde �se Med�ne
dönem�ne yer ver�lm�ş; Bed�r, Uhud, Hendek ve Mekke’n�n feth� g�b�
savaşlar detaylı b�lg� ver�lmeden özet olarak anlatılmıştır.
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Etkinlik

Etkinlik

Mav� Defter�n G�zem�

Masal İstanbul

F�gen Yaman Coşar-Erdem

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 95

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

yardımseverl�k, �nsana değer

verme, �y�l�k, eş�tl�k, d�ğerkâmlık.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Fatma Çağdaş Börekç�-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap; dört yardımsever, peygamber aşığı çocuğun dostluğuyla başlar.
Kahramanlar esrareng�z b�r şek�lde b�r baraka bulurlar ve �çer�ye g�rmek
�sterler. İçer�ye g�rd�kler�nde toz ve k�r �çer�s�nde yıkık dökük eşyalar
bulurlar. O eşyaların arasında kend� yaşlarına yakın b�r çocuğun çantasını
fark ederler. Buldukları bu çantanın �çer�s�nde mav� b�r defter vardır.
Hasan ve arkadaşları defter�n Samet adında mültec� b�r çocuğa a�t
olduğunu öğren�rler. Samet defterde Hz. Enes’� tanıtır, onun nasıl b�r
Müslüman olduğunu anlatır. Samet defterde kend�ler�ne yardım edecek
Ensarlara �ht�yacı olduğunu �fade eder. Bunu okuyan çocuklar Samet’�
bulurlar. Samet’e tıpkı Hz. Enes ve a�les�n�n Hz. peygambere h�crette
yardım ett�ğ� g�b� yardım etmek �sterler. K�tap dostluğu, yardımseverl�ğ�,
�nsana değer vermey� ve sevg�y� anlatır. Mültec�lere karşı b�r farkındalık
oluşturuyor, d�ğerkamlık değer�n� aşılıyor. K�tapta zaman zaman ayetlere
ve sah�h had�slere yer ver�l�yor ve bunları uygulamaya teşv�k ed�yor. 

Kerem, vefat eden dedes�n�n mevl�d�nde uyuyakalır ve b�r rüya görür.
Rüyada Evl�ya Çeleb� �le tanışır. Uyandığında onu araştırmaya başlar.
Dedes�n�n sahafında b�r k�tap bulur ve merakla k�tabı okur. K�tap Kerem'e
b�r yol göster�r. Fakat Merza bu yolculukta Kerem'�n en büyük engel�d�r.
Masal Ülkes�'n�n prenses� Rana b�r martıya dönüşerek Kerem'e yardım
eder. Böylel�kle Kerem İstanbul'un güzell�kler�n� korur. K�tapta
İstanbul'dak� mekanlardan oldukça bahsed�lmekted�r. Öğrenc�ler�n genel
kültürünün zeng�nleşmes�ne katkı sağlayacak tar�h� b�lg�ler bulunuyor.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Saygı, sevg�,

merak, araştırma sevg�s�, cesaret

g�b� değerler.

1)"K�tabın sonu daha farklı nasıl b�t�r�leb�l�r?" çalışması yapılab�l�r. 
2)K�tapta tanıtılan tar�h� mekanlarla �lg�l� b�r pano çalışması yapılab�l�r.
3)Sınıf gez�s� düzenleneb�l�r.
4)Öğrenc�lerden İstanbul �le �lg�l� efsane ve masalları araştırıp sunmaları
�steneb�l�r.

1)K�tap okunduktan sonra “Ne b�l�yordum ne öğrend�m?“ etk�nl�ğ�
yapılab�l�r. Öğrenc�ler b�r kâğıdı ç�zg� çekerek �k�ye bölüp bu k�taptan
önce "Hz. Enes hakkında ne b�l�yordum? K�taptan sonra ne öğrend�m?"

d�ye �k� kısma ayırıp kağıdı doldurab�l�r.
2)K�tapta yer alan değerler hakkında öğretmen tarafından bas�t fakat
farkındalık oluşturacak sorular sorularak çocuklar değerler� uygulamaya
karşı mot�ve ed�leb�l�r.
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Etkinlik

Har�ta Koruyucuları- Mühürdar

Har�ta Koruyucuları- Geçm�şten Gelen

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Hoşgörü,

sevg�, arkadaşlık, dostluk,

�şb�rl�ğ�, dürüstlük,

alçakgönüllülük, m�saf�rperverl�k,

tar�h şuuru, gaye b�rl�ğ�.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Kutsal değerler,

peygamberler tar�h�, dostluk,

vefa, erdeml� olma, sabırlı olma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mah�r daha önce 21.yy.dan arkadaşlar ed�nm�şt�r. Ş�md� onlar tekrar
göreve çağrılmıştır. B�rl�kte Hz. Süleyman'ın mührünü güvenl� yere
götürmek zorundadırlar.

Çalınan b�r har�tanın peş�nden 16. yüzyıldan 21. yüzyıla gelen b�r zaman
gezg�n� ve gezg�ne yardımcı olan üç arkadaş. Har�ta koruyucuları
tarafından seç�len Mah�r’�n görev�, çalınan har�tayı bulmak ve 16. yüzyıla
ger� götürmekt�r. Bu zorlu görevde Mah�r’�n yardımcıları Erdem, Yusuf ve
N�l’d�r. Har�tayı çalan k�ş�y� bulmak ve har�tanın yer�n� tesp�t etmek �ç�n
zorlu b�r maceraya atılacaklardır.

K�taptak� har�ta okuma noktasında öğrenc�ler kend� küçük har�talarını
oluşturup coğrafya konularına destek �ç�n kullanab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=195
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

İç�mdek� Müz�k

Özgürlük ve Adalet Savaşçısı Al�ya

Mehmet Uçar-Erdem Yayınları

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı: 232

Yaş Düzey�:  10-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-8  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Adalet, sabır ve

az�m.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  296

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Empat�, az�m,

umut etmek, cesaret, özgüven.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sharon M. Draper-Genç T�maş

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mutlu b�r a�lede, m�ll� ve manev� değerler ışığında yet�şen Al�ya İzzet
Begov�ç'�n hayatı; adeta doğru b�r �nsan nasıl b�r a�lede yet�ş�r, doğru
ebeveynl�k nasıl olmalıdır, bağımsızlık, dürüstlük g�b� �lkeler �ç�n nasıl
mücadele ed�lmel�d�r? g�b� soruların cevabının bulunab�leceğ� sürükley�c�
b�r romandır. Aynı zamanda yakın tar�h�m�zde yaşanan Bosna-Sırp savaşı
ve bıraktığı acı �zler de k�tapta yer almaktadır.

Al�ya İzzetbegov�ç'�n k�tapta geçen akılda kalan sözler� üzer�ne veya
tar�he geçen unutulmayan sözler� üzer�ne düşünüp bey�n fırtınası
yapılab�l�r. Pano çalışması da yapılab�l�r.

Melody Brooks, serebral pals� �le doğan on yaşında b�r kızdır. A�les�,
normal b�r yaşam sürmes�ne yardımcı olmak �ç�n eller�nden gelen�
yapmışlardır ancak hayat, Melody �ç�n hayal kırıklığıyla doludur. Çünkü
konuşamıyor, hareket edem�yor veya �stekler�n� �letem�yordur. Sonuç
olarak, Melody �stekler�n� karşılamak �ç�n savaşmak zorunda kalıyor. Beş
yaşındayken Melody �ç�n “aşırı zeka ger�l�ğ�” teşh�s� koyan doktor,
Melody’n�n b�r bakımev�ne yatırılmasını öner�r. Buna rağmen Melody’n�n
annes� �ht�yacı olan eğ�t�m� alab�lmes� �ç�n onu Spauld�ng Street
İlköğret�m Okuluna kaydeder. Ancak onun �ç�nde bulunduğu sınıf her gün
aynı şeyler�n öğret�ld�ğ� b�r bebek sınıfı g�b�d�r.

K�tabı okuduktan sonra engell� b�reyler�n neler yaşadığını h�ssetmek �ç�n
"Karanlıkta D�yalog" "Sess�zl�kte D�yalog" müzeler� z�yaret ed�leb�-
l�r(İstanbul'dak� okullar �ç�n yapılab�l�r.) Öğrenc�lere görme, �ş�tme
yet�ler�n� kullanamayacakları etk�nl�kler yaptırılab�l�r.
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Etkinlik

Har�ta Koruyucuları- Zaman M�saf�rler�

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 208

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Dostluk, tar�h

sevg�s�, m�ll� ve d�n� değerler.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

16.yy.dan 20.yy.a gelen ve görev� har�ta koruyuculuğu olan Mah�r'�n
ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar Erdem, N�l ve Yusuf adındak� üç
genc�n ona ulaşmasıyla devam eder. Mah�r, arkadaşlarını meczup olan
Vel� adındak� b�r kağıt toplayıcısıyla ve olağanüstü güçlerle 16.yy.a, yanına
alır. Daha önce de �ç�nde bulundukları görev� tekrar sonlandırma
macerasına g�r�ş�rler.
Haşhaş�ler�n kaçırmak �sted�ğ� zaman kapılarını gösteren saklı har�tayı
Haşhaş�lere kaptırmak �stemezler. Onlarla g�rd�kler� amansız mücadelede  

Haşhaş�ler�, Sabuncuoğlu'nun k�tabıyla oyalayıp har�tayı ele geç�r�rler ve
amaçlarına ulaşmış olurlar.

16, 20 ve 21. yy b�rl�kte ver�ld�ğ� �ç�n yen� dönemlere a�t kullanılan 

 kel�meler�n esk� Türkçe'de karşılıklarını bulmaya yönel�k etk�nl�k
yapılab�l�r.

Özet

Etkinlik

Nur Dağındak� Çocuk

Hasan Na�l Canat- İlk Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ker�m ve a�les� Afgan�stan’ın Kab�l şehr�nde yaşıyor. B�r gün Rusları Kab�l’�
�şgal ed�nce Ker�m’�n babası mücah�tlere katılıyor. İşgalc�ler yüzünden
Kab�l’de kalamayacaklarını anlayan �nsanlar Pak�stan’a h�cret �ç�n
meydanda toplanıp yola koyuluyor. Ker�m’�n annes� yolda hastalanarak
vefat ed�yor. Ker�m de mücah�tlere katılarak yollara düşüyor ve böylece
Yıldırım Re�s’le tanışıyor. Daha sonra b�r çatışmada yakalanıyor. Z�ndana
atılıp aylarca dört duvar arasında yaşıyor. Yaşlı mücah�t mağarada “Yaralı
Serçe” d�ye adlandırdığı Ker�m’�n yanında kalıp onunla �lg�len�yor. Ker�m
ve d�ğer çocuk Nurullah sabaha kadar mücah�tler� mağarada bekl�yorlar,
bu sırada da Ker�m bütün hayatını Nurullah’a anlatıyor. Ker�m, köydeyken
Yıldırım Re�s’ten haber alıp yen�den mücah�tlere katılıyor. Mücah�tlerle
beraber çatışmalara katıldığı b�r sırada babasıyla karşılaşıyor. Uzun
zaman sonra babasına kavuşan Ker�m çok mutlu oluyor. Kısa b�r süre
sonra babası şeh�t olunca babasından m�ras kalan mücadeleye devam
ed�yor. 

A�le olmak ne demekt�r?
Zal�m, mazlum ve zulüm kavramlarından neler anlıyorsunuz ?

Zal�me boyun eğmemek ne demekt�r?
Vatanını seven b�r k�ş� nasıl davranır?
Değerler� olan �nsan hang� özell�klere sah�pt�r?

Öğrenc�lerden aşağıdak� konular hakkında araştırma yapmaları �steneb�l�r.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Cesaret, vatan

sevg�s�, İslam davası, dayanışma,

umut, mücadele, �nanç.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Islık Çalan Oklar-Metehan

H�lal Uğruna/ III. Haçlı Sefer� ve Selahadd�n Eyyüb�

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�:  11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  İnanç, vatan

sevg�s�, kahramanlık, cesaret,

y�ğ�tl�k, fedakarlık, hoşgörü,

merhamet.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�:  13+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8-9       

Olumsuz Öge: Metehan'ın

babasını, eş�n�, üvey annes�n�,

kardeş�n� öldürmes� ayrıntılı

şek�lde tasv�r ed�lm�şt�r. Bu

nedenle küçük yaş grubu �ç�n

uygun olmadığı düşünüleb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: M�ll� kültür

b�l�nc�, ad�l olma, bağımsızlık,

vatanseverl�k, sorumluluk.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Baha Durmaz-Morena Yayınev�

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap Metehan'ın çocukluğunda annes�n�n ölümünün anlatımıyla başlıyor.
Ardından Metehan'ın büyümes�, gücü tasv�r ed�l�yor. Ç�nl� üvey annes�n�n
Metehan'ın ölmes� ve kend� oğlunun tahta geçmes� �ç�n çev�rd�ğ� oyun
anlatılmaktadır. Bu tuzağı aşan Metehan'ın babasından tahtı ele
geç�rmek �ç�n aldığı destek ve tahta geç�ş� aktarılmaktadır. Ardından b�r
hakan olarak devlet� yönet�ş�, komşu devletlerle s�yas� �l�şk�ler�, savaşları
anlatılarak Metehan'ın ölümüyle k�tap b�t�r�lmekted�r.

12. yüzyıl boyunca devam eden Haçlı Seferler�, Avrupalılar �ç�n Doğu'nun
zeng�nl�kler�n� ele geç�rmek ve başta Kudüs olmak üzere kutsal yerler�
Müslümanlardan ger� almak �ç�n düzenlenecekt�r. I. Haçlı Sefer�'yle
amaçlarına kısmen ulaşan Batı dünyası, Selahadd�n Eyyub�'n�n Hıtt�n
Savaşı �le ger� aldığı Kudüs'ü yen�den ele geç�rmek �ç�n III. Haçlı Sefer�n�
tert�p edeceklerd�r. Batı'nın hayalperest kralları ve maceraperest
şövalyeler� �le Selahadd�n Eyyub�'n�n �s�ms�z ama her da�m gözü pek
kahramanları arasındak� mücadele haç ve h�lal�n b�tmeyen mücadeles�n�
gözler önüne sermes� ve tar�he ışık tutması bakımından değerl�d�r.

F�lm�n k�tapla örtüşen tarafları nelerd�r?
Selahadd�n Eyyub� �le Avrupalı kralların/komutanların savaş sonra-

sında es�rlere davranışlarındak� farkın temel sebeb� ned�r?
Hang� ordunun mensupları daha �nançlı ve kararlıdır?
Seferler sonrasında Batı ve Doğu dünyası arasında nasıl etk�leş�mler
olmuş olab�l�r?

1)K�tabın son sayfalarında bulunan bulmaca etk�nl�ğ� hem k�tapla �lg�l�
b�lg�ler�n pek�şmes� hem eğlencel� olması bakımından kullanılab�l�r. 
2)"Cennet�n Krallığı" �s�ml� s�nema f�lm�n�n tamamı veya bazı bölümler�
�zlet�l�p önceden dağıtılan aşağıda yer alan sorulara f�lm �çer�s�nde yanıt
aramaları �steneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=478
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Rehber�m, Peygamber�m Hz. Muhammed (s.a.v.)

Peygamberler�n Muc�zeler�

Nurdan Damla-T�maş Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, �y� �nsan

olmak, sevg�, saygı,

yardımseverl�k.

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

yardımseverl�k, güzel ahlak.

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Münevver Kocaer-Sebe Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, Hz. Muhammed'�n doğumundan öncek� dönem�n anlatımıyla
başlıyor. Tüm hayatını kademel� olarak çocukların anlayab�leceğ� şek�lde
çok güzel b�r üslupla anlatmış. K�tap çok güzel res�mlend�r�lm�ş ve
eğlencel� b�r şek�lde hazırlanmış.

K�tap; Hz.Âdem (a.s.), Hz. İdr�s (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz. Hud (a.s.), Hz.Sal�h
(a.s.), Hz. İbrah�m (a.s.), Hz.İsma�l (a.s.), Hz.Yusuf (a.s.), Hz.Musa (a.s.),

Hz.Davud (a.s.), Hz.Süleyman (a.s.), Hz.İlyas (a.s.), Hz. Eyüp (a.s.),

Hz.Yunus (a.s.), Hz.Zeker�ya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz.İsa (a.s.)'ın
yaşadığı muc�zeler� küçük b�r çocuğun gözünden anlatmaktadır.

Peygamber �s�mler� ver�l�p muc�zeler� sorulur.
Hz. Davud, Hz. İsa ve Hz. Musa'ya hang� kutsal k�taplar ver�lm�şt�r?
Hz. İdr�s, Hz. Davud ve Hz. İsa peygamberler�n meslekler� nelerd�r?
İlk saat hang� peygamber tarafından yapılmıştır?

1)K�tap okunduktan sonra öğrenc�lerle eşleşt�rme oyunu oynanab�l�r.
2)Öğrenc�lere aşağıdak� sorulardan oluşan b�r sınav uygulanab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=247
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Pera Palasta Gölge Oyunu

Esrareng�z Kel�meler

Alm�la Aydın-Altın K�taplar

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 224

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dayanışma,

arkadaşlık, dürüstlük, okuma

sevg�s�.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  176

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: Türü neden�yle,

başlangıç bölümünde c�nayet,

ceset g�b� kavramlar �çer�yor.

İçerd�ğ� Konular: Araştırmacı

bakış açısı, sorgulama, empat�,

İstanbul tar�h�, Abdülham�t Han.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Kayahan Dem�r-Genç T�maş

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap okumayı sevmeyen Mert, sıkıcı b�r ödev� �ç�n kütüphaneye g�der ve
orada b�r�yle çarpışır. Yere düşen k�taplar karışır. K�taplarını kütüphaneye
tesl�m ederken, b�r�n�n oraya a�t olmadığı anlaşılır ve o yabancı k�tap
Mert'�n el�nde kalır. K�tabın �sm� yoktur ve Mert okumayı sevmeyen b�r
öğrenc�d�r. K�tabın üzer�ndek� kayıt numarasından İd�l'e ulaşır. İd�l tam b�r
k�tap kurdudur ve Mert'e yardım eder. İs�ms�z k�tap, �puçlarıyla doludur.
Zamanla gruba Nesl� ve Sarp da katılır ve dört k�ş� olurlar. Her b�r�n�n
�puçlarını çözmede katkısı olur. Oradan oraya koşarak hareketl� b�rkaç
hafta geç�r�rler. En sonunda �se k�taptak� bütün �puçlarını tak�p ederek
sonuca ulaşırlar. 

1)K�tabın �ç�nde �sm� geçen k�taplardan b�r şeçme yapılıp öğrenc�lere
okutulab�l�r. İsm� geçen b�rçok yazardan seçme yapılıp öğrenc�ler�n bu
k�ş�ler� araştırması �steneb�l�r. İstanbul'dak� öğrenc�ler �ç�n k�tapta geçen
müze veya otele gez� düzenleneb�l�r.
2)Öğrenc�ler�n bulundukları bölgede b�r kütüphaney� z�yaret ed�p
kend�ler�ne ver�lecek olan b�r konu üzer�nden araştırma yapmaları �sten�r.
Öğrenc�ler sınıf �çer�s�nde hem kütüphaney� tanıtır hem de araştırma-

larını sunarlar.(Çalışmanın mümkünse grup çalışması şekl�nde oluşturul-
ması akran �let�ş�m� açısından ver�ml� olacaktır.)

Ş�fre B�l�mc� M�las Ulukan, Uluslararası b�r pol�s�ye edeb�yatı
organ�zasyonu �ç�n Pera Palas otel�ne davet ed�lm�şt�r. Etk�nl�k sırasında
otelde b�r c�nayet �şlenm�şt�r. M�las Ulukan ve c�nayet masası ek�b�
c�nayet� tüm ş�freler� t�t�zl�kle �nceleyerek aydınlatırken b�z� tar�he ve
tar�h� İstanbul güzell�kler�nde gez�nt�ye çıkarır. Ş�frel� b�r kalem üzer�nde
Agatha Chr�st�e yazması gerek�rken II. Abdülham�t Han yazılı b�r anahtar
ve yüzyıllık emanet� taşıyan b�r sandık... Hırs ve �nt�kam �le harmanlanmış
sonunda �y�ler�n kazandığı b�r h�kaye anlatıldığı key�fle okunab�lecek b�r
k�taptır.

K�tap okunduktan sonra mutlaka Pera Palas ve k�tapta bahsed�len tar�h�
mekanların z�yaret ed�lmes� sağlanır. Okul �ç� etk�nl�ğ� olarak "Sen olsan
ne yapardın?" soru cevap etk�nl�ğ� düzenlenerek hem okuduğunu anlama
değerlend�rmes� hem de çok yönlü düşünme becer�s� gel�şt�rme etk�nl�ğ�
yapılmış olur.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=469
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Etkinlik

Etkinlik

İstanbul'un İlkler�

İnanılmaz Evl�ya Çeleb� ve Tükenmez Kalem�

Nef�se Atçakarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Sabır,

yardımseverl�k, şükür, çalışkan

olma, �l�m aşkı, hoşgörü.

Tür: Tar�h

Sayfa Sayısı: 200

Yaş Düzey�:  13+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8-10     

Olumsuz Öge: 

İçerd�ğ� Konular:  Osmanlı

yönet�m�nde hoşgörü ve adalet,

yardımseverl�k, ahde vefa,

sorumluluk, merhamet,

cömertl�k, saygı.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Süleyman Faruk Göncüoğlu-T�maş

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Tar�h branşları tarafından öner�lmekted�r.

Üç büyük meden�yet ve �mparatorluğa başkentl�k etm�ş İstanbul, b�rçok
özell�ğ� neden�yle de kend� tar�h� �le dünya tar�h�nde b�rer �lk ve en olarak
yer alacağı çok fazla olaya şah�tl�k etm�şt�r. K�tabın �çer�s�nde �lk
den�zaltıdan �lk uçan �nsana, �lk köprüden �lk kütüphaneye, en büyük
mezar taşı müzes�nden en büyük akıl ve ruh sağlığı hastanes�ne kadar
İstanbul'la �lg�l� çok �lg�nç b�lg�ler yer almaktadır.

1)Öğrenc�lere �lg�ler�n� en çok çeken başlıklar ve nedenler� sorulab�l�r.
2)Öğrenc�lerden kend� şeh�rler� �le �lg�l� başlık araştırması yapmaları
�steneb�l�r.

Evl�ya Çeleb�'n�n gez�p gördüğü yerler ve gez� notları ortaokul
öğrenc�ler�ne uygun olacak şek�lde eğlencel� b�r d�lle aktarılmıştır.
Van'dan Ed�rne'ye, İtalya'dan Mısır'a b�rçok h�kâye bulunmaktadır. Ayrıca
Evl�ya Çeleb�'n�n hayatına da�r anlatımlar, k�m olduğu ve nasıl yet�şt�ğ�ne
da�r notlar da mevcuttur. K�tapta �sm� geçenler hakkında b�lg�ler
ver�lmekte ve öğrenc�ler�n b�lmes� zor olab�lecek kel�meler�n tümünün
anlamları da açıklanmaktadır.

1)Öğrenc�lerden k�tapta adı geçen yerler� araştırarak sınıfta kısa sunum-

lar yapmaları �steneb�l�r.
2)Yazarla çevr�m �ç� veya yüz yüze söyleş� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=476
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Kar Kelebekler�

Kapadokya'da B�r Düş

Hülya Esk�san Saraç-Mav� Uçurtma Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 166

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Ülkem�z�n

güzell�kler�, tar�h, dostluk,

yardımlaşma, vefa, sabır, sevg�,

umut ve a�len�n önem�.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 68

Yaş Düzey�: 13+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8+     

Olumsuz Öge: B�r �nsanın

kaldıramayacağı kadar ağır

yaşam şartları �çer�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

manev� , ahlak� ve d�n� değerler.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Nusret Özcan-Eş�k Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sarıkamış'a gönder�len askerler�n sert hava koşullarına dayanamayıp
daha savaş alanına ulaşamadan yollarda heba olmaları anlatılıyor. O zor
şartların �ç�nde askerl�k yapmış ve memleket�ne döneb�lmey� başarmış
b�r gaz�n�n(Em�n Çavuş) anılarında yaptığımız acıklı ve der�n düşündüren
b�r eser.

Sel�m ve a�les� Kapadokya'ya b�r seyahat düzenler. Bu seyahat sırasında
Sel�m b�r per�bacasının �ç�ne düşerek 100 yıl önces�ne g�der. Bu zaman
yolculuğu esnasında ona eşl�k eden Akgül Nene, Mustafa ve Al� Gal�p
Efend�, Sel�m'� tekrardan kend� zamanına göndereb�lmek amacıyla
elb�rl�ğ�yle çaba sarf ederler. Bu macera esnasında Sel�m, sabırlı olmanın
ve özver�yle çalışmanın farkına varacaktır.

1)Kapadokya'yı anlatan b�r belgesel �zlet�leb�l�r.
2)Daha önceden Kapadokya'yı z�yaret eden b�r öğrenc�ye (varsa kend�
çekt�ğ� fotoğraf aracılığıyla) Kapadokya'yı b�r sunum şekl�nde anlatması
�ç�n görev ver�leb�l�r.
3)Öğrenc�lerden yakın zamanda g�tt�kler� b�r yer�n tar�h� veya doğal
güzell�kler� hakkında kısa b�r b�lg� vermeler� ve bu gez� sırasında
yaşadıkları olayları paylaşmaları �sten�r.

Etkinlik

1)"K�tap Müze": Öğrenc�ler�n k�tapta yer alan objeler� okula get�rmeler�
sağlanır. Okulun uygun b�r yer�nde k�tabın ana kahramanlarının eşyaları
olarak serg�leneb�l�r. 
2)Kahramanların d�yaloglarıyla kısa p�yes göster�s� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=479
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Har�tada Kaybolmak

Gümüş Kanat

Cah�t Uçuk-B�lge Kültür

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 184

Yaş Düzey�:  11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

dostluk, a�le, toplum, �y�l�k, sevg�,

pes etmemek.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  200

Yaş Düzey�: 12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Saygı, empat�,

kardeşl�k.

*Bu k�tap Türkçe, DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Vlad�m�r Tumanov-Günışığı K�taplığı

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cel�l ve Süzen a�les�n�n b�r�c�k çocukları 11 yaşındak� Kemal, meraklı ve
afacan b�r çocuktur. Babası matbaada çalışarak geç�mler�n� sağlar. B�r
gün babası matbaada parmaklarını mak�neye kaptırınca sakat kalır.
Çalışamayacağına da�r haber� alınca çok üzülür. B�r gün matbaada b�r
pula rastlar. Bu gümüş kanatlı b�r kuşun puludur. Bu pulun çok değerl�
olduğunu öğren�r. Almak yer�ne Nevzat Bey’e haber ver�r. Nevzat Bey de
babasından kend�s�ne kaldığı zaten bu pulu ona vereceğ�n� söyler.
Kemal, pulu satar. Pulcu M�kloş Efend� b�r pul koleks�yoner� ve satıcısı
olarak pulu alır. Parayla kend�ler�ne b�r ev alan Kemal’�n patronu Nevzat
Bey de vefat eder. Vas�yet�n� yer�ne get�rmek �sterler. Gümüş Kanat
herkese yardım eder. Kemal’�n arkadaşı Ayhan �ş bulur. Kemal’�n vefakar
ve cefakar annes�ne destek olur. Cel�l Bey’e de moral olur. Aslında
Gümüş Kanat, a�le olmak, b�rl�k olmak, sevmek ve sev�lmek anlamlarına
gel�r. Kemal, çevres�ndek� herkese �y�l�kler eder, kötülüklere maruz
kaldığında da asla üm�ts�zl�k göstermez. Gümüş Kanat, onların hayatında
b�r s�mge olmuştur. Bu s�mge onlara asla pes etmemeye ve sürekl� olarak
b�r arada olmaları gerekt�ğ�n� öğütlem�şt�r.

A�leler�yle b�rl�kte uzun süred�r yaşadıkları sess�z ve sıkıcı kasabadan
büyük kente taşınan Alt Kardeşler Chr�s ve Franc�s’�n yaşamı, s�nemadan
dönerken yağmura yakalandıkları b�r akşam h�ç ummadıkları b�ç�mde
değ�ş�r. Daha doğrusu, b�r karabasana dönüşür. Yağmurdan kaçmak �ç�n
sığındıkları, tuhaf nesnelerle dolu dükkânda, �z�ns�z atıştırdıkları lez�z
şekerler çocukları hızla yaşlandırmaya başlar. Tek kurtuluş yolları, esk�
b�r dünya har�tasında bel�r�veren 10 b�lmecey� çözmekt�r. Başlangıçta,

kolay görünse de, peşler�ne b�r de hırslı muhab�r Wrangler takılınca hem
ondan kaçmak hem de yaşlanmanın ağırlaşan koşullarıyla baş etmek
har�tanın g�z�n� çözmeler�n� nerdeyse olanaksızlaştırır. Zor olsa da bütün
b�lmeceler� çözmey� başaran Chr�s ve Franc�s eve dönüp anne ve
babalarına sıkı sıkı sarılırlar.

D�s�pl�nler arası öğret�m yaklaşımını kullanarak beden eğ�t�m� ders�yle
�l�şk�lend�r�lerek oryant�r�ng etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=388
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=450
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Etkinlik

Etkinlik

Kardeş Şeh�rler Kudüs-Göğe Açılan Kapı

Kend�n� Kurtaran Şeh�r/Korkusuz Kahramanlar

Rab�a Tunç-Carpe D�em K�tap

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8    

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

�nanç, cesaret, kahramanlık,

mertl�k, arkadaşlık, sadakat.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 52

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Hoşgörü,

ümmet b�l�nc�, a�d�yet ve

vatanseverl�k, kutsal topraklara

sah�p çıkma, sorumluluk.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Sema Çelem-D�yanet Vakfı Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Kudüs'te çocukluğu geçen Tarık'ın gözünden Mesc�d-� Aksa ve Kudüs
şehr�n�n tar�h�, kültürü ve bugünü kısa kısa ele alınmaya çalışılmıştır.
A�les�n�n şehre bağlılığı, �lk öğretmen� Seyy�t Musa'nın Kudüs'ün önem�n�
anlatması kutsal topraklara karşı b�r sorumluluk, sevg� ve bağlılık
kazanmasına �mkan sağlamıştır. Bugün Kudüs'ün �şgal altında olmasının
tüm Müslümanların sorumluluğu altında olduğu ve b�rl�kte çaba
�çer�s�nde Kudüs'ü esk�s� g�b� hep b�rl�kte yaşanab�l�r b�r yer hal�ne
gelmes� �ç�n çalışmamız gerekt�ğ� vurgulanmıştır.

Öğrenc�ler gruplara ayrılır. Öğrenc�lerden Mesc�d-� Aksa'n�n Mahzun
Yurdu Kudüs'ü geçm�ş� ve bugünü anlatan görsellerle (res�m, v�deo, af�ş
vb.) sunum yapması �steneb�l�r.

Kurtuluş Savaşı'nda �sm� Maraş �l�m�zle b�rl�kte anılan Sütçü İmam’ın
yanında çalışan on beş yaşındak� Yılankıran unvanlı Mehmet ve en yakın
arkadaşı Ömer, Arslan Bey’�n Maraş’ta komuta ett�ğ� M�ll� Mücadele'n�n
neferler� arasına g�rmey� başarırlar. Bu coğrafyada yüzyıllardır b�rl�kte
yaşamış olan Türkler �le Ermen�ler�n arası bölgen�n önce İng�l�z sonra
Fransızlar tarafından �şgal ed�lmes�yle bozulur. İşgalc� Fransız
kuvvetler�n� destekleyen Ermen� a�lelerden b�r�n�n kızı aynı zamanda
çocukluk arkadaşları Serem’d�r. Onun yardımıyla elde ett�kler� g�zl� b�r
b�lg� sayes�nde olayların seyr� değ�ş�r. Şeh�r halkının her b�r ferd�n�n
mücadeleye sağladığı destansı katkının anlatıldığı romanda Maraş
�l�m�z�n nasıl "Kahraman" unvanını hak ett�ğ� gözler önüne ser�l�yor.
Kend�n� kurtaran b�r şehr�n, b�rl�k ve beraberl�k ruhunun, kahraman b�r
m�llet�n akıllardan asla çıkmayacak destansı h�kâyes�.

1)K�tabın okunması tamamlandığında son sayfalarında bulunan "K�taptan
Beğend�ğ�m Sözler" ve "K�tap Hakkındak� Düşünceler�m" kısımları b�r sınıf
etk�nl�ğ� olarak yapılab�l�r. Etk�nl�ğ�n sonunda öğrenc�lere söz ver�lerek
b�rb�rler�n�n düşünceler�nden �st�fade etmeler� sağlanab�l�r. 
2)M�ll� Mücadele'n�n 100. yılı kapsamında çek�len "Kahramanmaraş
Kurtuluş" f�lm� (yaklaşık 15 dak�kalık) �zlet�l�p bazı sorular yönelt�lerek
k�taptak� konuların görsel öğelerle desteklenmes� ve pek�şmes� sağlana-

b�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=488
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Etkinlik

Etkinlik

Kut'ül Amare Kayıtlara Geçen Son Zafer

Korsanların Sey�r Defter� İcatlar Adası

Şen�z Baş-T�maş Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

�şb�rl�ğ�, sabır, az�m.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 184

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

fedakarlık, az�m ve kararlılık.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Özdamarlar-Genç T�maş

*Bu k�tap  Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Çanakkale Savaşı'ndan kısa b�r süre sonra hasta adam olarak
n�telend�r�len Osmanlı Devlet�'n�n İng�l�z b�rl�kler�n� Selman-ı Pak'ta
yenmes� üzer�ne General Towshend b�rl�kler�n� Kut'ül Amare'ye ger�
çekmek zorunda kalmıştır. Ger� çek�len b�rl�kler� tak�p eden Osmanlı
askerler� Hal�l Paşa komutasında Kut'ül Amare'y� kuşatmıştır. Kuşatma
karşısında daha fazla dayanamayan General Towshend 13.300 asker� �le
tesl�m olmak zorunda kalmıştır. İng�l�z tar�h�ne bu kadar büyük çapta
“es�r” verd�kler� tek savaş olarak geçm�ş öneml� b�r zaferd�r.

Kut'ül Amare Zafer� yıl dönümünde öğrenc�lerle b�rl�kte pano çalışması
yapılab�l�r.

Korsanlar Seyahat'�n gem�s� Atmaca �le Puhu, Serçe, Anka, Ebab�l,
Kuzgun bu seyahate katılanlarla b�rl�kte b�r yola çıkıyorlar. Duraklarından
b�r� �se İcatlar Adası. Bu adada El Cezer�, Ed�son, Steve Jobs, Graham
Bell, James Watt g�b� dah�lerle tanışarak onlardan �catlarını
d�nleyecekler. Macera dolu bu yolculukla �catların günümüzde hang�
teknoloj�lere ışık tuttuğunu görecekler.

1)Öğrenc�lerle b�l�m �nsanları ve �catları hakkında res�m ç�zme etk�nl�ğ�
yapılab�l�r. 
2)İslam B�l�m ve Teknoloj� Müzes� gez� etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=282
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Etkinlik

Osmanlı Dünyaya Hükmed�yor/Kıtalara Sığmayan Osmanlı

Osman Gaz� Aş�retten Beyl�ğe 

İsma�l B�lg�n-Erdem Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112 

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Hoşgörü,

�st�şare, seç�m, k�ş�ye ver�len

değer, sabır, hed�yeleşme,

adalet.

Tür: Tar�h

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7       

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Hoşgörü, ad�l

olma, barış, çalışkanlık,

b�l�msell�k.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

İsma�l Çolak-Nes�l Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Osmanlı Devlet�'nde hüküm sürmüş olan 10. pad�şahtan (Kanun� Sultan
Süleyman) 16. pad�şaha (Genç Osman) kadar olan dönemde (15 ve
17.yüzyıllar arası) yaşanan olayları akıcı b�r d�lle pad�şahların
hayatlarından kes�tlerle yansıtmıştır.

Öğrenc�ler�n pad�şahların kıyafet�n� g�yerek hayatlarını, öneml� katkılarını
anlatacakları kısa b�r canlandırma şekl�nde b�r etk�nl�k yapılab�l�r.

Osman Bey'�n tahta geç�ş�n�, Şeyh Edebal�'den aldığı ders net�ces�nde 

 fethett�ğ� yerlere �lm�, adalet�, hoşgörüyü götürmes�n� konu alır. 
Osman Bey adaletl�, cesur ve �ler� görüşlüydü. Hr�st�yanlara hoşgörü �le
yaklaştı. İlk Osmanlı akçes�n� bastırdı. Dönem�nde B�lec�k, Karacah�sar ve
Yen�şeh�r yönet�m merkez� olarak kullanıldı. Anadolu Selçuklularının
zayıflaması ve �ç karışıklıklarla uğraşan İlhanlıların kısmen Anadolu’dan
çek�lmes� üzer�ne 1299’da bağımsızlığını �lan ett�. Böylece 632 yıl sürecek
devlet�n temeller�n� atmış oldu.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=352
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341


Özet

59

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Osmanlıda Astronom�n�n Kurucusu : Al� Kuşçu

Osmanlı Leventler�- Seyd� Al� Re�s ve Leventler�n Maceraları

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�:  12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Kararlılık,

dostluk, sevg�, fedakârlık, vefa,

Allah'a �nanç ve güven duygusu,

az�m.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10-11 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Edep, saygı,

merak duyma, arkadaşlık, sabır,

sorumluluk, çalışkanlık.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ayşenur Gönen-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sarayın doğancıbaşısı Muhammed'�n oğlu olan Al�, baba mesleğ�n�
devam ett�rmeye n�yetl� değ�ld�. Daha küçüklüğünden Ay'ın hareketler�n�
tak�p ed�p defter�ne not ed�yordu. Dersler�nde Hocası Cürcan�'ye devamlı
sorular soruyordu. Dönem�n yönet�c�s� Uluğ Bey, b�l�me önem veren b�r
yönet�c�yd�. Uluğ Bey, şehr�ne büyük b�r gözlemev� �nşa ed�yordu. Al�'n�n
aklı f�kr� bu har�ka b�naya g�reb�lmekt�. Bunun �ç�n Uluğ Bey'�n ve Gıyas'ın
gözüne g�rmes� gerek�yordu. Bunu güzel b�r oyunla başarmıştı. Al�
büyüdükçe ufku da büyüdü. Bulunduğu yer ona artık yetm�yordu. An� b�r
kararla Rıhletül �l�m (�l�m yolculuğu) yapmaya başlamıştı. Küçük yaşta bu
yolculuğa başlayan Al�, ger�ye "Gök B�l�mc�s� Al� Kuşçu" olarak dönmüştü.

Al� Kuşçu'nun yolculuğu b�tmem�şt�. Fat�h Sultan Mehmet �le de yolu
kes�şm�şt�.

1)Doğaya çıkarak ayın hareketler� gözleneb�l�r.
2)Gönüllü öğrenc�lerden Al� Kuşçu �le �lg�l� b�r sunum hazırlamaları
�stenerek sınıflarda sunmaları sağlanab�l�r.

Seyd� Al� Re�s ve leventler�, Kanun� Sultan Süleyman'ın emr� �le H�nd�stan
sefer�ne çıkmışlardır. Bu sefer sırasında balta g�rmem�ş ormanlar, kızgın
çöller aşmışlardır. Portek�z donanması �le mücadele ett�kler� g�b�
fırtınalara ve hortumlara da maruz kalmışlardır. Bu zorlu yolculuğun
ardından dört yıl sonra ancak İstanbul'a varab�lm�şlerd�r. İsten�len başarı
olmasa da Osmanlı pad�şahına dünyanın çeş�tl� yerler�nden �taatler ve
hürmetler get�rm�şlerd�r.

7.sınıf öğrenc�ler�nden k�tapta geçen meden�yetler�n har�tasını ç�zmeler�
ve meden�yetler� har�ta üzer�nde göstermeler� �steneb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

P�r� Re�s ve Acay�p Har�tası

Osmanlı'da Sanatçılar ve Çılgın Yöntemler�

Nef�se Atçakarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: Tar�h

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7  

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Sabır, emek,

sanat aşkı, hoşgörü, �st�krarlı

çalışma, sevg�, başarı.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Kahramanlık,

cesaret, çalışkanlık, hoşgörü,

ülkeye bağlılık, m�ll� mücadele.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

P�r� Re�s küçük yaştan �t�baren den�zc�l�ğe düşkün b�r çocuktur. Amcasıyla
b�rl�kte Akden�z'� karış karış gezerek okyanuslarda korsanlığa başlarlar
ama bu korsanlık Türk gem�ler�n�n okyanuslarda yağmalanmasını
engellemek ve rahat dolaşmalarını sağlamak üzer�ned�r. Bu sebeple Türk
den�zc�ler� sadece düşman gem� f�lolarına saldırmaktadır. Yıllar geçt�kçe
kazanmış oldukları başarılar den�zler� aşar ve Osmanlı Devlet�'n�n �steğ�
üzer�ne donanmanın h�zmet�ne g�rerler. Zamanla Osmanlı donanmasında
öneml� görevlere gelen P�r� Re�s, k�tabın �lerleyen bölümler�nde Portek�z
ve Vened�k �le mücadeleye başlar. 
K�tap, den�zc�l�ğe a�t kavramları öğreterek �lk dünya har�tasının sırlarla
dolu özell�kler� �çer�s�nde kaybolmamızı sağlar. Rotamızı okyanuslarda
gem�ler�n üstünlük mücadeles�ne çev�r�rken büyük kaptan P�r� Re�s'�n
haz�n dolu vefatıyla maceramız son bulur.

Öğrenc�lerden Osmanlı Devlet�'ndek� gem�ler�n tar�h� gel�ş�m�yle �lg�l�
sunum hazırlamaları �steneb�l�r.

Osmanlı dönem�n�n yetenekl� sanatçılarını ve eserler�n� �lg� çek�c�
yönler�yle ele alan bu eserde öğrenc�ler Şekerc� Ahmet Paşa, Matrakçı
Nasuh, Hat�p Mehmet Efend�, Mehmet Çeleb�, Hattat Karah�sarı, Itr�,
Mehmet Em�n, Müf�de Kadr� g�b� b�rçok sanatçı ve orta oyunu, cam
tasarımı g�b� sanat dalları �le tanışma fırsatı bulacaklardır.

Öğrenc�lerden k�tapta tanıma fırsatı buldukları sanatçıların hayatlarını ve
onların yaptıklarını tanıtmak �ç�n arkadaşlarına b�r canlandırma etk�nl�ğ�
yapmaları �steneb�l�r.
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Etkinlik

Sel

Sarıkamış Ölüme Yürüyüş

Cemalett�n Taşkıran-Yed�tepe Yayınev�

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 12-14

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Vatanseverl�k,

özver�, cesaretl�l�k, �nanç ve

yardımseverl�k.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 208

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Vatanseverl�k,

b�rl�k beraberl�k, m�ll� gaye,

topyekûn mücadele.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Yavuz Bahadıroğlu-Nes�l Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

M�ll� Mücadele sürec�nde Aydın- İzm�r c�varında yaşayan halkın uğradığı
�şkenceler�, çekt�ğ� acıları, değerler�m�z �ç�n �nsanların canlarını nasıl feda
ett�ğ�n� anlatıyor. M�ll� değerler�m�z �ç�n de mücadele veren y�ğ�tler ve
kadınların vatanperverl�kler�ne değ�n�lm�ş. Halk çeş�tl� �şkencelerden
sonra kutlu zafer�n sev�nc�yle dolarken bazı öz hakları, hürr�yetler�
eller�nden alınmaya çalışılmıştır. 

1914-1918 yıllarında yaşanan I. Dünya Savaşı'nın Kafkas cephes�nde
meydana gelen Sarıkamış Harekâtı, Konya'nın merkez S�lle köyünden 16

yaşındak� Topuz'un Mehmet �le Mülazım (Teğmen) Mustafa'nın gözünden  

anlatılmaktadır. Halkın tutumu ve eleşt�r�ler� �le özell�kle gençler�n savaşa
vatanseverl�k duygusuyla yaklaştıkları görülmekted�r. Bunun yanı sıra
asker� alanda Teğmen Mustafa'nın gözünden devlet�m�z�n �mkânsızlıkları,
harekât �ç�n hazırlıksız oluşumuz ve paşaların f�k�r b�rl�ğ�nde olmaması
ele alınmaktadır. Askerler�m�z�n donma, salgın hastalık, açlık, cephane
yeters�zl�ğ� g�b� durumlarla karşı karşıya kalmasıyla yaşanan çares�zl�k ve
dram yürekler� sızlatmaktadır.

1) "120" f�lm� öğrenc�lerle b�rl�kte �zlenerek değerlend�rme yapılab�l�r.
2)Sosyal B�lg�ler öğretmen� eşl�ğ�nde öğrenc�lerle örnek olay tahl�l�
yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Ş�raz ve Sultan

Selçuklular/Macera Dolu Anadolu

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Hoşgörü,

dürüstlük, vatanseverl�k, gaza ve

c�hat anlayışı, tar�h şuuru, m�ll�

gaye, topyekûn mücadele.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Alçak

gönüllülük, gurura kapılmama,

derv�şl�k, kardeşl�k.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ömer Sev�nçg�l-Carpe D�em

*Bu k�tap  Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tabın her sayfasında anlatılan h�kâye �le �lg�l� özlü sözlere yer ver�lm�şt�r.
Farklı konularda ver�len kıssalardan okuyucunun ders çıkarması
�stenm�şt�r.

Büyük Selçuklu hükümdarları dönem�nde yaşanan gel�şmeler ve Haçlı
Seferler� konusu detaylı b�r şek�lde anlatılmış ve bazı kavramların
tanımlarına da yer ver�lerek okuyucunun k�tabı daha �y� anlamasına
yardımcı olunmuştur.
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Etkinlik

Tar�h�n Sıfır Noktası-Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Tar�h Yazmak B�z�m İş�m�z/ İlk Türk Devletler�

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

Tür: Tar�h

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  M�ll� kültürün

korunması, tar�h b�l�nc� kazanma,

vatan sevg�s�, sorumluluk,

bağımsızlık, çalışkanlık, ad�l

olma, estet�k.

Tür: Tar�h

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Adalet, saygı,

hoşgörü, yardımlaşma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Özdamarlar-Eğlencel� B�lg�

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap; Sümerler, Bab�ller, Asurlar, H�t�tler, Fr�gler, L�dyalılar, Urartular ve
İyonların tar�h�n� ve �nsanlığa katkılarını ayrıntılarına g�rerek anlatmıştır.

K�tap �le �lg�l� kavram kartları hazırlanır. Sınıf, mevcuduna göre b�rkaç
gruba ayrılır. Her gruba bu kartlardan ver�l�r. Açıklaması okunan kavramı
�lk önce hang� grup bulursa puanı alır.

K�tap; Orta Asya'nın yaşayış tarzını, coğrafya ve �kl�m�n� anlatarak
başlamaktadır. Sonra sırası �le kurulan Türk devletler�, hakanlar, yapılan
savaşlar, ekonom�k faal�yetler anlatılmaktadır. (Asya Hun, Köktürk, Uygur
Devletler�). Türk devletler� ve hakanları hakkında b�lg� ver�ld�kten sonra
Türklerde devlet yönet�m�, kut �nancı, kadına ver�len önem, ordu,

hayvancılık, tarım, t�caret, madenc�l�k, d�n ve �nanış, eğ�t�m, sanat, müz�k,

a�le, ev t�p�, yemek, kutlamalar g�b� konu başlıkları k�m� zaman soru cevap
k�m� zaman da kar�katürlerle desteklenerek anlatılmaktadır. Ayrıca k�m�
sayfalarda kel�me ve kavram b�lg�ler�ne de yer ver�lm�şt�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Peygamber�m�z (s.a.s.)

Peygamber�m� Merak Ed�yorum

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 153

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç,

peygamber sevg�s�, güzel ahlak,

hoşgörü, nezaket, tem�zl�k.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge: Manası b�l�nmeyen

kel�meler var. Ayrıca k�tabın 65.

Sayfasında yer alan Zeyd b�n

Des�ne’n�n Uhud Savaşı'nda es�r

alındığı b�lg�s� yanlıştır.

İçerd�ğ� Konular: Peygamber

sevg�s�, sabır, merhamet, tevazu.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

İsma�l Özcan-Erkam Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

İslam önces� Arab�stan ve en öneml� üç şehr� Mekke, Med�ne ve Ta�f
hakkında b�lg� ver�ld�kten sonra b�r �nsan ve peygamber olarak Hz.

Muhammed hakkında b�l�nmes� gereken en öneml� hususlar anlatılmıştır.
Hz. Muhammed’�n doğumu, çocukluğu ve gençl�ğ�nden başlayarak
evlenmes�, peygamberl�ğ�, Habeş�stan'a h�cret�, Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’�n Müslüman oluşları, Mekkel�ler�n boykotu, Ebu Tal�b ve Hz.

Hat�ce’n�n vefatları, m�raç had�ses�, Akabe Görüşmeler�, h�cret, Bed�r,
Uhud ve Hendek Savaşları, Hudeyb�ye Görüşmeler�, Mekke’n�n feth�,
veda haccı ve hutbes� g�b� İslam tar�h�nde k�lometre taşı olan had�seler
kısa ve öz olarak anlatılmıştır. Peygamber�m�z'�n bütün müm�nler �ç�n
örnek teşk�l eden ahlakından örnekler ver�lm�ş, davasına bağlılığı, sabrı,
merhamet�, tevazusu, lat�fes� ve d�ğer bazı k�ş�sel özell�kler� anlatılmıştır.
Ashabının ona saygısı ve bağlılığı d�le get�r�lm�ş, Batılı yazarların onun
hakkındak� düşünceler�nden alıntılar yapılmıştır. Naatlar, yan� Hz.

Muhammed’� övmek �ç�n yazılan ş��rler �ç�n de b�r bölüm ayrılarak
Kas�de-� Bürde hakkında b�lg� ver�lm�ş, Şeyh Gal�b ve Yaman Dede’n�n
naatlarından küçük b�r alıntı yapılmıştır.

Edeb�yatımızın en güzel ş��r örnekler� olan Hz. Muhammed hakkında
yazılan ş��rlerle �lg�l� öğrenc�lere b�r araştırma görev� ver�leb�l�r. Onun
hakkında yazılan ş��rlerden b�r pano oluşturulab�l�r, bu ş��rler�n okunduğu
b�r ş��r d�nlet�s� düzenleneb�l�r.

Bu k�tapta Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında çocukların merak ett�ğ� on üç
soruya cevap ver�lmeye çalışılmıştır: “Peygamberler �nsanlık �ç�n neden
bu kadar öneml�?”, “Peygamber�m�z neden başka b�r yerde değ�l de
Mekke’de dünyaya geld�?”, “Peygamber�m�z, peygamber olmadan önce
nasıl yaşardı? İbadet eder m�yd�, ed�yorsa k�me ederd�?”,

“Peygamber�m�z’e �sm�n� k�m verm�şt�r?”, “Salavat ne demekt�r?
Peygamber�m�z’�n �sm� anıldığında neden salavat get�rmel�y�z?”,

“Peygamber�m�z neden okuma yazma b�lm�yordu?”, “Peygamber�m�z'�n
d�ğer peygamberler g�b� muc�zeler� var mıydı?”, “Peygamber�m�z
hayvanlara nasıl davranırdı, hayvanları sever m�yd�?”, “Peygamber�m�z
arkadaşlarına şaka yapar mıydı?”, “Peygamber�m�z'�n Sünnet� ne
demekt�r ve b�z�m �ç�n neden bu kadar öneml�d�r?”, “Peygamber�m�z
bugün yaşasaydı, d�şler�n� m�svakla mı tem�zlerd� yoksa d�ş fırçası mı
kullanırdı?”. Eser, okur �le hasb�hâl eder g�b� rahat b�r üslupla kaleme
alınmıştır. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmes� muhtemel sorular
da d�le get�r�lerek cevaplanmıştır. 

Öğrenc�lerden Peygamber Efend�m�z’�n (s.a.s.) sünnetler� �le �lg�l� b�r
araştırma yapmaları �steneb�l�r. Öğrenc�ler daha sonra bu araştırmala-

rından hareketle b�r sınıf panosu hazırlayab�l�rler.
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Etkinlik

Şeyh Şam�l Kafkas Kartalı 

Şehîd Kızı Hz. Ümâme

Âdem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Şeh�tl�k, a�le,

peygamber sevg�s�, örnek

şahs�yet, �l�m aşkı.

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı:  144

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8     

Olumsuz Öge:  Şarap, s�lah,

kend�n� öldürmeyle tehd�t etme,

düşman el�ne geçmemek �ç�n

kend�n� öldürme �fadeler�

�çer�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Vatan sevg�s�,

kahramanlık, cesaret, �man gücü,

sabır, merhamet, özgürlük.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Hz. Hamza'nın kızı Ümame, Uhud Savaşı'nda babasını kaybett�kten sonra
annes� Med�ne'ye h�cret etm�şt�r. Yalnız kalan Ümame, Allah'a sığınarak
kend�n� �l�m yolunda gel�şt�rm�şt�r. Mekkel� yalnız kız olarak anılmaya
başlayan Ümame, Peygamber Efend�m�z'� (s.a.s.) görmey� çok
�stemekted�r. Peygamber�m�z'�n savaşlardan sağ sal�m çıktığı haber�n�
aldığında herkesten çok sev�nm�şt�r. Asr-ı Saadet Çocukları ser�s�n�n
yed�nc� k�tabı olan bu eserde Hz. Ümame'n�n 15 yaşına kadark� hayatı ve
hatıraları anlatılmaktadır. 

Öğrenc�lerle müzakere yapılarak en etk�lend�kler� bölüm anlattırılab�l�r.

1797'de hayata gözler�n� açan Şeyh Şam�l, 1800’lü yıllarda dönem�n süper
gücü Rusya’ya kafa tutan b�r avuç halk ve eş� benzer� görülmem�ş b�r
d�ren�ş�n �çer�s�nde b�zzat bulunmuş b�r şahs�yett�r. Bu destansı ve kutsal
d�ren�ş�n l�der� Şam�l, Ruslara yıllarca kök söktürmüştür. Dünyaya meydan
okuyan, �man dolu dev Şam�l; esaret�n düşmanı, özgürlük sevdalısı
h�kâyes� yüzyılları aşan, mertl�ğ� �le zafer�n destanını yazarak
efsaneleşm�ş b�r şahs�yet olmuştur. 1869'da hacca g�derek kutsal
topraklara yerleşen Şeyh Şam�l, 1871'de �se vefat etm�şt�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=396
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=396
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=531
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Etkinlik

Etkinlik

Uçan Sınıf

Sarayda B�r Yıl

Rana Dem�r�z- Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  256

Yaş Düzey�:  12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Tar�h b�l�nc�

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  188

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6  

Olumsuz Öge:  Akran zorbalığı ve

batı kültürüne a�t unsurlar

�çer�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk,

empat�, sevg�.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Er�ch Kastner-Can Çocuk

*Bu k�tap  Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mehl�ka uyandığında yaşadığı konağı su bastığını görür. Şanssızlık o k�
b�rkaç gün sonra yaşadıkları konağın bahçes�nde ablasının düğünü
olacaktır. Usta çağırırlar ve su basmasının sebeb�n� öğrenmek �sterler.
Bahçede koca b�r çukur açılır ve yüzyıllar önces�nde yaşamış b�r ressama
a�t olab�leceğ� tahm�n ed�len fırça, su kabı ve b�r adet spatula bulunur.
Mehl�ka önce bu spatulayı satmak �ster fakat daha sonra bazı ves�kalar,
Behzat'ın İstanbul'dak� ev�nde bulunan duvar ç�z�mler� onu satıştan
vazgeç�r�r ve bunların 19. yüzyılda Osmanlı dönem�nde yaşamış b�r
ressama a�t olduğunu anlar ve o ressamın g�zem�n� çözmek �ster.
Sebeb�n� araştırmaya uzak akrabası Işıl'ın üvey kardeş� Behzat katılır.
İstanbul-İzm�r arası yapılan yolculuklarla sebeb�n� bulmaya çalışırlar. 

1)Görsel sanatlar öğretmen�yle b�rl�kte k�tapta bahs� geçen res�m tekn�k-

ler�yle �lg�l� çalışma yapılab�l�r. 
2)Eğer �mkan varsa k�tapta geçen yerlere gez� düzenleneb�l�r ya da sanal
turlar gerçekleşt�r�leb�l�r. 
3)Öğrenc�lerle yaşadıkları şeh�rdek� öneml� b�r m�mar� eser z�yaret
ed�lerek, k�taptak� eserler�n tanıtıldığı üslupla anlattıkları b�r yazı kaleme
almaları �steneb�l�r.

B�r grup öğrenc�, yılbaşı �ç�n "Uçan Sınıf" adında b�r oyun hazırlamaktadır.
Ancak çalışmaları rak�p okul yüzünden yarıda kalır. Aralarındak� bağdan
güç alarak sorunu çözmeye çalışan öğrenc�ler, hem eğlenecek hem de
yaşadıklarından ders çıkaracaklardır.

Öğrenc�lerden dostluk üzer�ne grup olarak kısa b�r oyun yazıp dramat�ze
etmeler� �steneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=149
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Etkinlik

Etkinlik

Onu Tanıdıkça Mutlu Olacaksın

Okulda B�rtakım İşler Hz. Üsame'n�n Hayatı

Fatma Çağdaş Börekç�-D�yanet İşler� Başkanlığı

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 96 

Yaş Düzey�: 10-11 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

yardımseverl�k, �y�l�k, eş�tl�k,

d�ğerkâmlık, cesaret, kararlılık,

merhamet, şeh�tl�k, empat�

becer�s�, onurlu yaşamak,

vatanseverl�k.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  128

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8      

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  İnanç, tevazu,

ölüm, sevg�, tevekkül, vefa,

şükür, şefkat, ahlak, sabır,

adalet.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Karabaşoğlu-Nes�l

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Emre b�r şeh�t çocuğudur. Pol�s olan annes� şeh�t olunca hayatı
değ�şm�şt�r. Taşındıkları yen� apartmana alışmakta zorluk çeker. Fakat
h�kâyen�n kahramanı Hasan, Emre’n�n yen� hayatına uyum sağlaması ve
alışması �ç�n her şey� yapar. Hasan okul gazetes�nde ed�tör olur. Bu sırada
Emre’n�n boş zamanlarında h�kâye ve ş��r yazdığını öğren�r ve öğretmen�
�le paylaşır. Emre’n�n de artık gazetede b�r köşes� vardır. Hasan �le Emre
gazete �ç�n Hz. Üsame b�n Zeyd’�n hayatını araştıracak ve
yayımlayacaklardır. Emre’n�n ev�ndek� k�taplıkta buldukları sahabelerle
�lg�l� k�taplardan Hz. Üsame hakkındak� b�lg�ler� düzenley�p yayımlarlar. Hz.

Üsame hakkında h�çb�r zaman duymadıkları şeyler� öğrenerek bu b�lg�ler�
b�rçok k�ş�ye anlatırlar. K�tap; annes� şeh�t olan Emre’n�n ve babası şeh�t
olan Hz. Üsame b�n Zeyd’�n hayatının ortak yönler�n�, şeh�t kavramını,
şeh�t çocuğu olmanın ne kadar onurlu b�r şey olduğunu ve cennette
kavuşmak �ç�n nasıl b�r hayat yaşanılması gerekt�ğ�n� anlatıyor. 

Öğrenc�lerden k�taptak� karakterler�n her b�r�n� uygun buldukları b�r
kel�meyle tanımlamaları ve bunu gerekçelend�rmeler� �sten�r. Sonrasında
öğrenc�ler gruplara ayrılarak kısa b�r bölüm özet� yazarlar. Öğrenc�lerden
yazdıkları özet� arkadaşları �le paylaşmaları �sten�r.

K�tap altı bölümdür. “Düşündüren Öyküler”, “Hayatın Tozlu Yollarında”,

“O ve B�z”, “Sev�nd�ren Öyküler”, “Korkuyla Üm�t Arasında”, “Dualarla
Gelen” �s�ml� bölümlerde toplam olarak 55 h�kâye derlenm�şt�r.
H�kâyeler�n b�r kısmı Fer�düdd�n Attar ve Mevlânâ’dan nakled�lm�ş,

bazıları da yabancı kaynaklardan alınmıştır. Eserde yer ver�len h�kâyeler
genell�kle �nanç, �badet ve ahlak �le �lg�l�d�r.

Öğrenc�ler, en beğend�kler� h�kâyey� bel�rt�rler. Bu h�kâye üzer�ne �k�
dak�kalık b�r konuşma yaparak onlarda uyandırdığı duyguyu
arkadaşlarıyla paylaşırlar.

K�tabı okuyan öğrenc�lerle “Söz Sende” etk�nl�ğ� yapılab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=534
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=110
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Etkinlik

Özlenen Şafak

Ömer Muhtar Çöl Aslanı

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8    

Olumsuz Öge:  İdam, s�lah, kan,

vahşet g�b� kel�meler �çer�yor.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  Cesaret, sabır,

vatan sevg�s�, özgürlük, �man

gücü, kahramanlık, merhamet.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  270

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  İnanç esasları,

ahlak, peygamber sevg�s�,

güven�l�r olmak, şefkat,

cömertl�k.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

A. Lütf� Kazancı-Ensar

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

Ömer Muhtar, 1858 yılında hayata gözler�n� açmıştır. Eğ�t�m hayatı yarıda
kalan Muhtar, çoğunlukla toplum meseleler� �le �lg�lenm�şt�r. 1900’lü
yılların başlarında İtalyanlar gözler�n� L�bya topraklarına d�km�ş, bölgede
Osmanlı egemenl�ğ�n�n zayıflaması onlar �ç�n büyük fırsat olmuştur.
Derhâl Afr�ka’da b�r sömürgec�l�k hareket� başlatmaya karar verm�şlerd�r.
Hedef L�bya’yı b�r an önce ele geç�rmekt�r. Bu uğurda her türlü kötülüğü
yapmaya hazırdırlar. Tanklar, s�lahlar, savaş uçakları ve gem�ler�, hads�z
sayıda asker, erzak, para ve dahasına sah�pt�rler. Ancak böyles�ne güçlü
b�r İtalya, y�rm� yılını L�bya çöller�nde tek b�r adamı kovalamakla
geç�receğ�n� b�lemeyecekt�r. İtalyanların b�r Afr�ka toprağı olan L�bya’yı
sömürmek �ç�n çıktıkları bu sefer çok pahalıya mal olmuştur. Y�rm� yıl
süren bu kanlı savaştan ger�ye İtalyanların zulmü �le L�bya halkını özgürlük
�ç�n d�ren�şe davet eden büyük l�der Ömer Muhtar’ın �bret veren h�kâyes�
kalır. Ömer Muhtar, 1931 yılında İtalyanlar tarafından es�r alınmış ve �dam
ed�lm�şt�r.

K�tap Ebrehe’n�n Kâbe’y� yıkmak �stemes� �le başlar. Hz. Muhammed'�n
doğumu ve bu esnada yaşanan har�kulade olaylar, etk�l� b�r d�l �le
anlatılır. Sütanneye ver�len Hz. Muhammed, annes� Hz. Âm�ne’n�n vefatı
üzer�ne dedes� ve amcasının h�mayes�nde çocukluk günler�n� geç�r�r.
Amcası �le t�caret �ç�n Şam’a g�der. F�car Savaşı �le Hılfu’l-Fudûl’e katılır.
T�caret ortaklığı net�ces�nde tanıdığı Hz. Hat�ce �le evlen�r. A�les�nden
kaçırılan Zeyd b�n Hâr�se'n�n hayatı Allah Resulü’nün a�les�ne dâh�l olunca
büsbütün  değ�ş�r. Kâbe’n�n onarılışı, Kâbe hakeml�ğ� vb. had�seler,
sürükley�c� b�r roman üslubuyla etk�l� ve anlaşılır b�r d�l �le anlatılmıştır. 

Ebrehe’n�n Kâbe’y� yıkmak �stemes�n�n sebeb� ned�r? 

Efend�m�z (s.a.s.) neden sütanneye ver�lmek �stenm�şt�r? 

Şam yolculuğu sırasında Rah�p Bah�ra Ebu Tal�b'den neden ger�
dönmes�n� �stem�şt�r? 

Efend�m�z’e “El-Em�n” �sm�n�n ver�lmes�n�n gerekçeler� nelerd�r?
Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ya da k�ş�y� kısaca
anlatır mısınız?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=60
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=397
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Etkinlik

Yasemen 

Zaman B�s�klet�

B�lg�n Adalı-Can Çocuk Yayınları

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 125

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımlaşma,

�şb�rl�ğ� yapma, kültürel m�rası

koruma, çalışkanlık, merhamet. 

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı:  128

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımseverl�k,

sabır, vefa, dürüstlük, merhamet.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Hasan Na�l Canat-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından  öner�lmekted�r.

İk� kız kardeş olan Damla ve Yağmur babalarının �cat ett�kler� zaman
b�s�klet� �le zaman yolculuğuna çıkarlar ve yüz b�n yıl önces�ne Kara�n
Mağarası'na g�derler.Burada yaşayan b�r kab�len�n çocukları olan An�n ve
Çuka'nın �nsanlık tar�h�n�n gel�ş�m�ne ışık tutan ateş� bulunması g�b�
�catları ortaya çıkarmalarına şah�tl�k ederler.                  

                 

Geç�m sıkıntısı çeken b�r a�len�n kızı olan Yasemen 4 yaşındadır. Sürekl�
anne ve babasının kavgalarına şah�t olup zaman zaman bu kavgalardan
annes�n�n ş�ddet�ne maruz kalıp nas�b�n� almaktadır. Anne ve babasının
ayrılık kararı aldığı b�r esnada tal�hs�z b�r olay sonucu küçük Yasemen
kaybolur. Bu kayboluş 14 yıl sürer. Bu 14 yıl boyunca Yasemen çok zor
zamanlar yaşar ama her olaydan yılmadan, üm�d�n� kaybetmeden ve en
öneml�s� doğru yoldan ayrılmadan çıkar. Annes� ve babası yıllarca
Yasemen'� bulma umudu �le yaşar. Beklemed�kler� b�r zamanda
Yasemen'e kavuşurlar.             

K�tapta yer alan yol göster�c� sözler ve �şlenen değerler tesp�t ed�lerek
üzer�ne b�r söyleş� planlanab�l�r.              
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Etkinlik

Etkinlik

Yaşasın İy�l�k

Yaralı Serçe

Hasan Na�l Canat-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�:  11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Cesaret, vatan

sevg�s�, mücadele, İslam davası,

umut.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Paylaşma,

yardımlaşma, �y�l�k, komşuluk,

tevazu, kanaat, arkadaşlık.

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

İmran Aksoy-Pırıltı K�tapları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Afgan�stan'ı �şgal eden Sovyet askerler�n�n h�ç acıması yoktur. Önler�ne
çıkan engeller� acımasızca aşmakta, �nsanları öldürürken kadın, çocuk ve
yaşlı d�ye ayırmamaktadırlar. Fakat Afgan halkı sah�p olduğu değerlere
bağlı ve az�ml� b�r halktır. Halk ayaklanmaktadır. Bazı erkekler
şeh�rlerden ayrılarak dağlara çıkmakta ve ger�lla mücadeles�
vermekted�r. Dağa çıkma sırası Ker�m’e de gel�r. Ker�m henüz hayat
tecrübes� olmayan, yaşanan savaşın sebeb�n� b�le b�lmeyen b�r çocuktur.
Ker�m’e hayatın gerçekler�n� hocası Yıldırım Re�s öğretecekt�r. Yıldırım
Re�s hem hocadır hem âl�m hem de gönüllü b�r mücah�t. Ker�m'�n ev�nden
ayrı geç�rd�ğ� günlerde yorgunluk, korku, azık kıtlığı hep olacaktır. Fakat
hocası Yıldırım Re�s ona kararlı olmayı ve �nançları doğrultusunda
mücadele etmey� öğretmekted�r. Ker�m’�n lakabı "Yaralı Serçe"d�r. Çünkü
onun anne ve babasını Rus askerler� şeh�t etm�şt�r. Ker�m, Yıldırım Re�s’�n
önderl�ğ�nde ülkey� Rus askerler�nden kurtarmaya çalışır. 

Cesaret �le aptallık arasındak� fark ned�r?
Vatanını seven b�r k�ş� nasıl davranır?
Zal�m, mazlum ve zulüm kavramlarından neler anlıyorsunuz? Zal�me
boyun eğmemek ne demekt�r?
Umut, �nsana ne kazandırır ?

Öğrenc�lerden aşağıdak� konular hakkında araştırma yapmaları
�steneb�l�r:

K�tapta d�nî ve ahlak� değerlerle �lg�l� on farklı h�kâye anlatılır. Her
h�kâyen�n mekan ve karakterler� b�rb�r�nden farklıdır.  D�nî konular
anlatılırken aktarılan had�sler�n kaynaklarının göster�lmes� k�tabın güzel
b�r özell�ğ�d�r. Ayrıca ele alınan konularla �lg�l� b�lg� ver�l�rken farklı
eserlerden �st�fade ed�lm�ş, alıntı yapılan kaynaklar d�pnotta
göster�lm�şt�r. .

1)“Arkadaşlık”, “komşuluk”, “namaz kılmak”, "Kur’ân öğrenmek” konu-

larından b�r� seç�lerek öğrenc�lerden bu konulara da�r kısa b�r h�kâye
yazmaları �steneb�l�r. H�kâyeler sınıfta okunarak paylaşılır, en güzel
h�kâye b�rl�kte bel�rlenerek ödüllend�r�leb�l�r.
2)H�kayedek� değerler g�b� bazı değerler ve kavramlar ver�lerek öğret-
men�n başlattığı b�r h�kayey� öğrenc�ler�n tamamlaması �steneb�l�r. 

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=503
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Yusuf İslam - Cat Stevens / Örnek İnsanlar D�z�s� 2

Yeryüzü Yıldızları -Çocuklar İç�n Sahabe Hayatları

Mahmut Öztürk-D�yanet Vakfı Yayınları

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı: 202

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7  

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Allah sevg�s�,

Peygamber sevg�s�, �nanç,

�badet, merhamet, adalet.

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı:  112

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5      

Olumsuz Öge:  İçk� ve s�gara

örneğ� �çer�yor. Genel mesajın

yanında göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular:  İslam, az�m,

yardım.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

On altı sahaben�n hayat h�kâyes�n�n yer aldığı bu k�tap, Mustafa Asım
Köksal’ın "İslam Tar�h�" adlı eser�nden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Peygamber Efend�m�z’�n (s.a.s.) Hz. Ömer’�n müslüman olması �ç�n
duâ etmes�n�n sebeb� s�zce ne olab�l�r? 

Hz. Osman’ın (r.a.) k�tapta anlatılan cömertl�kler�yle �lg�l� örnek
vereb�l�r m�s�n�z? 

Hz. Osman’ı örnek alan b�r müm�n günümüzde ne g�b� hayırlar
yapab�l�r? 

Hz. Osman evlenmek üzere olan Hz. Al�’ye nasıl yardımcı olmuştur? 

Bed�r Savaşı'nda es�r düşen Vel�d, müslüman olmadan önce neden
f�dyes�n� ödetm�şt�r? 

Vel�d b�n Muğ�re’n�n h�mayes�nde rahat b�r şek�lde yaşayan Osman
b�n Maz’un neden onun h�mayes�nden çıkarak büyük sıkıntılara
katlanmayı göze almıştır?

Öğrenc�lere şu sorular sorulab�l�r: 

K�tapta Yusuf İslam'ın çocukluğundan günümüze kadark� hayatına yer
ver�lmekted�r. A�le hayatı, okul dönemler�, müz�k ve resme olan �lg�s�,
daha sonra büyük yeteneğ� olan müz�syenl�k alanına yönel�ş� ve İslam
d�n�yle tanışması anlatılmaktadır. Yusuf İslam, dünya çapında b�r
müz�syen olarak büyük başarılar elde eder fakat b�r süre sonra başarı, ün
ve kazandığı paraların onu mutlu etmed�ğ�n�n farkına varır. İç
dünyasındak� bu huzursuzluk sebeb�yle hayatı sorgulamaya ve
araştırmalar yapmaya başlar. İk� defa ölüm tehl�kes� geç�rd�kten sonra da
İslam’la tanışarak Müslüman olur. Dünyanın dört b�r yanında yapılan
zulüm ve haksızlıkların g�der�lmes� �ç�n öncü çalışmalar yürüten Yusuf
İslam, yaşamını a�les� �le b�rl�kte İslam’a ve �nsanlara �y�l�k yapmaya
adayarak halen sürdürmekted�r.

Öğrenc�lerden gayr�müsl�m olarak yaşarken İslam d�n�n� terc�h eden
k�ş�ler�n h�dayet öyküler� �le �lg�l� b�r araştırma yapmaları veya yakın
çevreler�nde böyle b�r� varsa onunla röportaj yapmaları �steneb�l�r. Daha
sonra öğrenc�ler buldukları b�lg�ler� sınıfta paylaşab�l�rler.
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Zamanlar Arası Geç�ş

Yürek Dede İle Pad�şah

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Değerler: İnanç, �badet,

şükür, a�le �l�şk�ler�, sevg�, ahlak,

edep, m�saf�rperverl�k, kanaat,

merhamet.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: D�n� ter�mler,

namaz b�l�nc�, saygı, sevg�,

Müslüman âl�m ve b�l�m

�nsanlarını tanıma.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Suhube Göker-Erdem Çocuk

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Yürekdede olarak b�l�nen Hasan; köyde herkes tarafından sev�len,

seksen yaşında b�r �ht�yardır. Yaz mevs�m� gel�nce hanımı Ayşe �le köyden
yaylaya göçmek �ster. Pazardan satın aldığı deves� �le yola koyulur. İlk
gün konakladıkları yere çadırlarını kurarlar. İk�nc� gün b�r grup atlı onlara
m�saf�r olur. Yürek Dede ve Ayşe Ana onları en güzel şek�lde ağırlamak
�sterler. M�saf�r�n tavs�yes� üzer�ne Hasan Dede cuma günü şehre g�d�p
devr�n pad�şahını görmek �ster. Ona hâl�n� arz ed�p �stekte bulunacaktır.
K�tapta Hz. Ömer ve Hz. Süleyman’ın b�r kıssası da nakled�l�r. Ayrıca
odunculukla geç�nen y�rm� hanel� b�r köyün oduncuları �le yakacak
sıkıntısı çeken başka b�r köy halkının durumu anlatılır.

S�z� k�tapta en çok etk�leyen h�kâye hang�s�d�r? 

Yürekdede'n�n yer�nde s�z olsaydınız deven�z� kes�p oradan geçen
m�saf�rlere �kram eder m�yd�n�z? 

B�r haz�ne bulsanız onunla ne yapardınız? 

1)Öğrenc�lere şu sorular sorularak bey�n fırtınası yaptırılab�l�r: 

2)Bu k�tapta geçen değerler üzer�ne öğrenc�lerle b�r pano çalışması
yapılab�l�r.

Hayal gücü yüksek olan öğrenc�ler�n beğeneceğ� b�r k�tap olan romanın
baş karakter� Fuat, b�l�me olan �lg�s� ve merakı sayes�nde vefat eden
a�les�n�n g�zl� yolculuklarını keşfeder. Babası ve dedes� dünyayı
kötülükten korumak �ç�n rüyalar vasıtasıyla zamanlar ve mekânlar
arasında yolculuk yapıyorlarken sıra Fuat'a gel�r. B�r müze gez�s�nde sır
kapıları güzel ahlakı �le ona da açılır. Cab�r İbn Hayyan �le tanışır. Cab�r,
Fuat'ın yol göster�c�s� olur. B�rçok yen� kel�me ve manaya ulaşan Fuat, en
sonunda yolculuklarda başına gelenler� neden yaşadığını anlar. Bu sırada
yanlışlıkla peş�ne takılan Ker�m �ç�n bu yolculuk b�raz zorlu olsa da Fuat'ın
destekç�s� olur.

1)Öğrenc�lerden k�tap �çer�s�nde tanıtılan âl�mler hakkında araştırma
yapmaları �steneb�l�r. Öğrenc�ler buldukları b�lg�ler� sınıf �çer�s�nde
arkadaşları �le paylaşırlar.
2)K�tap �çer�s�nde kullanılan ter�mler�n l�stes� çıkarılarak anlamlarıyla
eşleşt�rme oyunu oynanab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=543
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Yalancılar Ülkes�

Kral�çey� Kurtarmak

Vlad�m�r Tumanov-Günışığı K�taplığı

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dürüstlük,

arkadaşlık, özgüven, açgözlülük,

az�m, cesaret.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  208

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  Alkol kullanımı ve

kaderle �lg�l� olumsuz öge

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Olduğu g�b�

görünmen�n önem�, dürüstlük

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

G�ann� Rodar�-Can Çocuk

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Matemat�k �le arası �y� olmayan Alex b�r gün yolda b�r kalem bulur. Değ�ş�k
b�r görünüşü olan bu kalem�n s�h�rl� güçler� olduğunu fark ett�ğ�nde bu
durumu Sam �le Vanessa’ya anlatır. En zorlu matemat�k sorularını
kend�l�ğ�nden çözüveren bu kalem b�r gün esrareng�z b�r şek�lde ortadan
kayboluver�r. Bu duruma b�r anlam veremeyen Alex b�r gün odasında
tar�h� b�r h�kâye k�tabı bulur. Rechner adında kötü b�r kral Zümrüt Kral�çe
Jayden’� kaçırarak şatosunun dört yüz odalı z�ndanına hapseder. Kral�çe
Jayden’�n z�ndandan kurtulab�lmes� �ç�n kend�s�ne sorulan b�lmece
şekl�ndek� matemat�k sorularına cevap vermes� gerekmekted�r. Gar�p b�r
şek�lde Alex ve arkadaşları da bu h�kâyeye dâh�l olurlar. Gençler�n
kral�çey� kurtarmaları �ç�n onlara yardım eden esrareng�z b�r karakter
daha vardır: Monoculus. Alex ve arkadaşları Kral�çe Jayden’�n z�ndandan
kurtulmasına yardım ederken Rechner’�n öfkes�nden kend�ler�n�
kurtarmaya çalışırlar.

K�tabın 72. ve 74. Sayfaları arasında anlatılan “Paçavra Danny” h�kâyes�n�
öğrenc�ler�n�zle paylaşab�l�r, daha sonra da onlara kodda yer alan kısa
f�lm� �zleteb�l�rs�n�z:  

Ked�ler�n havladığı, köpekler�n m�yavladığı; her şey�n ters�ne yaşandığı,
doğru konuşmanın yasak ve hatta suç olduğu b�r ülkeye yolu düşen
Gelsom�ne �s�ml� b�r genc�n h�kayes�n� anlatıyor. K�tapta �ron� ve ütop�k b�r
d�l kullanılmış. Başkahraman ses�yle camları, b�naları yıkab�l�yor. Ked�ler
havlıyor, köpekler m�yavlıyor. 

Öğrenc�lere "Her şey�n ters�ne yaşandığı b�r ülkede yaşamak nasıl
olurdu? Ne g�b� durumlarla karşılaşırdınız soruları üzer�ne sohbet
ed�leb�l�r. 

V�deonun ardından “Açgözlülük ve Hırs”

üzer�ne onlarla konuşab�l�rs�n�z.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=389
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 Acay�p B�r Operasyon 

7 Kapı 7 Ş�fre Mevlânâ Celâledd�n Rûmî

Eyüp Yıldırım -Pırıltı K�tapları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5  

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Cömertl�k,

merhamet, şefkat, ayıp örtücü

olmak, tevazu, hoşgörü.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 95

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6  

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

yardımseverl�k, �nsana değer

vermek, �y�l�k, eş�tl�k, sadakat,

saygı, ahde vefa, kararlılık.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Fatma Çağdaş Börekç�-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları 

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yusuf; terb�yel�, çalışkan ve başarılı b�r öğrenc�d�r. 6. sınıfı en yüksek
başarı ortalaması �le tamamlayınca babası ödül olarak ona söz verd�ğ�
tablet� alır. Babası Yusuf’a tablet �le b�rl�kte “Anadolu’nun Manevî
M�marları” �s�ml� b�r k�tap hed�ye eder. Yusuf heyecanla tablet�n� açtığında
b�rden kend�s�n� şaşırtıcı b�r oyunun �ç�nde bulur: Karşısında yed� kapı
vardır. Her kapı ayrı b�r renkted�r. Kapılardan her b�r�nde Mevlânâ
Celâledd�n Rûmî’ye a�t nas�hatler yazmaktadır. (Mav� kapıda “Cömertl�k ve
yardım etmede akarsu g�b� ol.”, sarı kapıda “Şefkat ve merhamette güneş
g�b� ol.”, kırmızı kapıda “H�ddet ve asab�yette ölü g�b� ol.”...). Her b�r kapıyı
açan farklı b�r ş�fre vardır. Yusuf her b�r kapıdan �çer� g�rd�ğ�nde
Mevlânâ’nın hayatının b�r safhasını öğren�r. G�rd�ğ� kapıdan tekrar
çıkab�lmek �ç�n �se Mevlânâ hakkında 7 soruya doğru cevap vermes�
gerekmekted�r. 7 bölümlük seyahat� esnasında Hazret� Mevlânâ’nın
hayatında b�r yolculuk yapar.                

Sınıftan seç�len yed� öğrenc� Mevlânâ Celâledd�n Rûmî’n�n Mesnev�’s�nden
buldukları b�rer h�kâyey� sınıftak� arkadaşlarına anlatab�l�rler.              

H�kâye, Hasan ve Ömer adlı �k� arkadaşın arasına soğukluk g�rmes�yle
başlar. Hasan'ın arkadaşı Ömer, kant�n sırasında Tanju adında b�r
çocukla tanışır. Daha sonra arkadaşlığını Tanju �le �lerlet�nce Hasan’a
karşı davranışlarında b�r farklılık oluşur. Fakat Hasan barışmaya
kararlıdır. Hz. Ebubek�r (r.a.) g�b� dostuna sah�p çıkacaktır. İk� arkadaşın
da çok sevd�ğ� M�hr� N�ne rahatsız-lanınca Hasan ve Ömer, M�hr� N�ne'y�
z�yarete g�derler. M�hr� N�ne aralarındak� soğukluğu sezer ve herkes�n
sevd�ğ�, dostluğun en güzel örneğ� olan Hz. Ebubek�r’den (r.a.) bahseder.
Peygamber�m�z'e (s.a.s.) nasıl sah�p çıktığını, ona her koşulda güven�p
�nandığını anlatır. Ömer ve Hasan barışırlar. Beraber Hz. Ebubek�r’�n (r.a.)

hayatını araştırırlar. Dostluğun öneml� b�r değer olduğunu kavrarlar ve
b�rl�kte küsler� barıştırmaya karar ver�rler. K�tap, Hz. Muhammed (s.a.v)

ve Hz. Ebubek�r (r.a.)'�n dostluğuna da�r açıklayıcı b�r kaynaktır. Aynı
zamanda günümüzde “Sadık dost nasıl olunur?" sorusunu açıklayıcı b�r
d�lle �fade etmekted�r.                

1) Öğrenc�lerle "Ne B�l�yordum? Ne Öğrend�m?" uygulaması yapılab�l�r. 
2) Öğrenc�lerden k�tabın b�r bölümünü resmetmeler� �steneb�l�r.
3) Öğrenc�lerden k�tabın �çerd�ğ� değerler� 3 kel�me �le özetlemeler�
�steneb�l�r.
4) Hz. Ebubek�r’�n hayatındak� en zorlu nokta etk�nl�ğ� yapılab�l�r.                
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 Al�ya İzzetbegov�ç

Akıllı Çocuk

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le �l�şk�ler�,

anne baba sevg�s�, şefkat,

merhamet, güzel ahlak.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 83

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8   

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Cesaret, sabır,

merhamet,  mücadele, vatan

sevg�s�, fedakârlık, �nanç,  az�m,

kararlılık.

*Bu k�tap DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Annes� �le akrabalarını z�yarete g�den küçük Zeyd, düşman kab�len�n
saldırısı sonucunda kaçırılarak köle olarak satılır. En sonunda onu Hz
Hat�ce’n�n (r.a.) yeğen� olan Hakîm satın alarak halası Hz. Hat�ce’ye (r.a.)

hed�ye eder. Hz. Hat�ce (r.a.) küçük Zeyd’� b�r evlat g�b� bağrına basar.
Artık yen� b�r hayatı vardır Zeyd’�n. Hz. Hat�ce’n�n (r.a.) a�les�n�n b�r ferd�
olur. Hz. Hat�ce,  Peygamber�m�z (s.a.v.) �le evlen�nce Hz. Zeyd
özgürlüğüne kavuşur. A�les� evlatlarının �z�n� sürüp onu ger� götürmek
�ç�n Mekke’ye geld�kler�nde Hz. Muhammed (s.a.v.) kararı Hz. Zeyd’e
bırakır. Peygamber Efend�m�z (s.a.v.) ve a�les�n�n tar�f ed�lemez
üstünlüğünü çocuk yaşında fark eden küçük Zeyd, öz a�les�ne dönmek
yer�ne Allah Resulü (s.a.v.) �le kalmayı terc�h eder. Zeyd b�n Hâr�se bu
kararı ver�nce Allah Resulü (s.a.v.) bütün Mekkel�lere Zeyd’�n azatlı b�r
köle değ�l, kend�s�n�n evlatlığı olduğunu �lan eder.                    

Öğrenc�lerden anne babasından uzak düşmüş ya da anne babasını
kaybetm�ş b�r çocuğu düşünmeler� �stenerek  empat� çalışması yapılab�l�r.           

"Özgürlük ver�lmez, alınır." .

Bosna aşığı, ülkes�n� bağımsızlığa taşıyan Al�ya İzzetbegov�ç'�n sevg� dolu
b�r kalb� vardır. D�nî değerler�ne sah�p çıkmış ve bu uğurda her türlü
fedakârlığı göze almıştır. Ömrü boyunca mütevazı b�r hayat yaşamış olan
Al�ya; hayatını vatanına, m�llet�ne ve özgürlüğe adamış örnek b�r �nsandır. 
K�tapta, Al�ya İzzetbegov�ç'�n hayatı anlatılmıştır.                  
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Etkinlik

Etkinlik

 Allah'ı Arayan Çocuk

Allah'la Tanışma Defter� 

Hat�ce Kübra Tongar-Hayy K�tap

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Evrendek�

mükemmel düzen, a�le fertler�ne

saygı ve sevg�, d�nî değerler.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 130

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Sevg�, dostluk,

yardımseverl�k, �y� �nsan olmak,

a�len�n önem�, vefa, umut.

*Bu k�tap DKAB, Fen B�l�mler� ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Serkan Durmuş-Kırmızı Havuç

*Bu k�tap DKAB, PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tapta çek�rdek a�les� �le şeh�rde yaşayan b�r çocuğun okul tat�l�nde
köydek� akrabalarının yanına geld�ğ�nde yaşadığı maceralar anlatılıyor.
Yaşadıklarını a�le büyükler�n�n Allah �nancı �le nasıl �l�şk�lend�rd�ğ�nden
bahsed�l�yor. A�le büyükler�m�z�n b�z�m �ç�n ne kadar değerl� olduğunun,

onlardan çok şey öğreneb�leceğ�m�z�n ve çevrem�zde olan her b�r olayda
Allah'ın kudret�n�n �zler�n� gözlemleyeb�leceğ�m�z�n altı ç�z�l�yor.                

Öğrenc�lerle k�taptak� çocuğun yaptığı g�b� Allah'a karşı görev ve
sorumluluklarımızı, onun hakkında öğrend�kler�m�z� not alacağımız b�r
günlük defter oluşturulab�l�r.

K�tabın başkahramanı Mehmet; zeng�n, �lg�s�z ve ahlaka aykırı �şler yapan
Ker�m Bey ve Yıldız Hanım'ın küçük oğludur. Mehmet bu başıboşluk
sebeb�yle okulda ve yaşadığı çevrede �sted�ğ� her şey� yapab�lme
özgürlüğü olduğunu sanarak arkadaşı Ahmet’le b�rl�kte yaramazlık
yapmaktan çek�nmemekted�r. Okulda, yaşadıkları s�tede, hayvanlara,

b�tk�lere, �nsanlara zarar vermekten key�f almaktadır. Çevreye karşı
duyarsız ve zararlı �şler yapan bu küçük çocuğun yolu günün b�r�nde
mezarlığa denk gel�r. Mezarlıkta düşüncelere dalar ve hayatını değ�şt�rme
kararı alır. O günden sonra sorumsuzca davranmayı bırakıp, okuyup
araştırmaya başlar. Yaşadığı yerde bulunan bahçıvan ve ev h�zmetl�s� ona
her konuda yardımcı olur. Daha sonra anne ve babasını kaybeden
Mehmet, hayatını anlamlı kılmak �ç�n güzel b�r amaç ed�n�r.

1)Öğrenc�lerle “Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ya da k�ş�y�
kısaca anlatır mısınız?” soru �le değerlend�rme yapılab�l�r.
2)Öğrenc�lerden hayattak� amaçlarını anlattıkları b�r kompoz�syon yaz-

maları �steneb�l�r.
3)Hayatlarının dönüm noktası n�tel�ğ�nde yaşadıkları b�r olay varsa
anlattırılab�l�r/yazdırılab�l�r.
4)Öğrenc�lerle Allah’ın varlığı ve b�rl�ğ�ne şah�t oldukları doğa olayları �le
�lg�l� bey�n fırtınası yapılab�l�r.



Özet

77

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Allah'ı Merak Ed�yorum - 2

Allah'ı Merak Ed�yorum - 1

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: Araştırma -İnceleme

Sayfa Sayısı: 151

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, güzell�k,

akıl, kulluk.

Tür: Araştırma - İnceleme

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, güzell�k,

akıl, kader, tefekkür.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

İk� k�taplık b�r ser� olan bu eserde; “Allah’ı N�ç�n Görem�yorum?”, “Allah
Ne Kadar Büyük?”, “Allah Nerede?”, “Allah’ı K�m Yarattı?”, “Allah Nasıl
B�r Varlık?”, “Allah Neden B�r?”, “Allah Aynı Anda Bu Kadar İş� Nasıl
Yapıyor?”, “Allah Meyve Yaratmak İç�n Neden Ağaç Yaratıyor?”, “Allah
Yaratıyor, Pek� Tab�at Ne Yapıyor?” sorularına cevaplar ver�lmeye
çalışılmıştır. 
Okur �le hasb�hâl eder g�b� rahat b�r üslupla ver�len cevaplar, b�l�msel
ver�lerle desteklenm�şt�r. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmes�
muhtemel sorular da d�le get�r�lerek cevaplanmıştır. Konular, ara
başlıklarla bölünerek uzun ve yorucu b�r met�n olmaktan çıkarılmıştır.
Allah �nancı hakkında okuyucu b�lmed�kler�n� sormaya teşv�k ed�lm�ş, aynı
zamanda da doğru sorular sorması gerekt�ğ� anlatılmıştır: “Yanlış
sorulmuş b�r soruya doğru b�r cevap aranmaz. Tıpkı yanlış b�r anahtarla
ev�m�z�n kapısını açamayacağımız g�b�.”

Allah’ın büyüklüğü �le �lg�l� k�tapta ver�len b�lg�lerden hareketle b�r sınıf
panosu oluşturulup kâ�natta Allah’ın büyüklüğüne �şaret eden del�ller
burada serg�leneb�l�r.

İk� k�taplık b�r ser� olan bu eserde; “Allah kâ�natı n�ç�n yarattı?”, “Allah’ın
kâ�natı yaratmaya �ht�yacı mı vardı?”, “Allah �nsanları n�ç�n yarattı?”,

“Allah neden bazılarını ç�rk�n yaratıyor?”, “Allah neden bazılarını sakat
yaratıyor?”, “Allah, öldükten sonra b�z� nasıl d�r�ltecek?”, “Allah’ı nasıl
�nkâr ed�yorlar?”, “Allah’ın güzel �s�mler�n� n�ç�n b�lmel�y�z?” sorularının
cevaplarına yer ver�lm�şt�r. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmes�
muhtemel sorular da d�le get�r�lerek cevaplanmıştır. Konular, ara
başlıklarla bölünerek uzun ve yorucu b�r met�n olmaktan çıkarılmıştır.
Allah �nancı hakkında okuyucu aklına gelen soruları sormaya teşv�k
ed�lm�ş, bu konuda h�ç çek�ngenl�k göstermemes� gerekt�ğ� söylenm�şt�r:
“Bugüne kadar h�çb�r sorudan korkmadım. Hele aklıma gelen sorulardan
h�ç korkmadım. Aklıma b�r soru geld�yse o sorunun mutlaka b�r cevabı
olduğuna �nandım.”.            

Böyle b�r k�tap yazsanız hang� sorulara yer vermek �sterd�n�z?

Yazara hang� soruları sormak �sterd�n�z?

1)Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

Öğrenc�ler�n soruları yazara ma�l yoluyla ulaştırılab�l�r.
2)Öğrenc�lerden bedenen engell� olan fakat az�m ve gayretler� �le hayatta
büyük başarılar elde etm�ş �nsanlar hakkında b�r araştırma yapmaları
�steneb�l�r. Öğrenc�ler buldukları başarı öyküler�n� sınıfta arkadaşlarına
sunab�l�rler.
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Etkinlik

Etkinlik

Aydınlıklara Doğru

Annes�n�n Duasını Alan Çocuk

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 104

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Peygamber

sevg�s�, a�le �l�şk�ler�, kanaat, �l�m

öğrenmek, gönül tokluğu,

merhamet.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 365

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8      

Olumsuz Öge: Öğrenc�ler�n

manasını b�lmed�ğ� kel�meler

vardır.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, az�m ve

sebat, �nanç, tevekkül, cesaret,

sam�m�yet.

*Bu k�tap DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

A. Lütf� Kazancı-Ensar

*Bu k�tap DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ebû Saîd’�n babası Müslüman olunca bu çok öneml� kararını gel�p a�les�
�le paylaşır. O günlerde Ebû Saîd 10 yaşındadır, uyanık ve zek� b�r
çocuktur. Bu meraklı çocuk, Mus’ab b�n Umeyr’�n en �y� talebeler�nden
b�r� olur.  Peygamber�m�z'�n (s.a.v.) sohbetler�n� kaçırmamak �ç�n büyük
gayret göster�r, âyet ve had�sler� ondan öğrenmek �ç�n can atar. Bed�r
Savaşı'na katılmayı çok �ster fakat yaşı küçük olduğu �ç�n ger� gönder�l�r.
B�r sene sonra yapılan Uhud Savaşı'na katılmasına �z�n ver�l�r. Bu savaşta
büyük kahramanlıklar gösteren Ebu Sâ�d’�n babası Mâl�k, Peygamber
Efend�m�z’� müşr�kler�n saldırılarına karşı muhafaza ederken şeh�t olur.
Artık a�les�n�n sorumluluğu 13 yaşındak� bu del�kanlının omuzlarındadır.
A�les�n� k�mseye muhtaç etmemek �ç�n büyük b�r mücadele göster�r.
Annes�n� razı ederek onun duasını alan Ebû Saîd (r.a.); Kur’ân’ı en güzel
okuyan, �badete düşkün ve üstün ahlaka sah�p değerl� b�r sahabe olur.                    

Öğrenc�lerle Ebu Sâîd el-Hudrî’n�n (r.a.) öğrenmeye karşı heves ve
gayret�, annes�ne karşı gösterm�ş olduğu tutum ve davranışları �le �lg�l�
değerlend�rme yapılab�l�r.           

Allah Resulü’nün (s.a.v.) davet�n� kabul eden Hz. Hat�ce(r.a.), Hz.

Ebubek�r, Hz. Al� ve Hz. Zeyd (r.a.) �lk müm�nler olmak n�met�yle
şereflen�rler. İslam açıktan tebl�ğ ed�l�nce büyük b�r ş�ddet ve d�renç �le
karşılaşırlar. K�tapta �lk müm�nler�n çekt�kler� ıstıraplar, müşr�kler�n ez�yet
ve karalama faal�yetler�, Hz. Hamza’nın �manı, Habeş�stan’a h�cret, Hz.

Ömer’�n İslam �le şereflenmes�, türlü ç�lelerle geçen boykot yılları, Ebu
Tâl�b ve Hz. Hat�ce (r.a.)'n�n vefatları, İslâm’ın Mekke yılları, b�rb�r�nden
acı �mt�hanlar etk�l� b�r d�l �le anlatılır. Ta�fl�ler, Hz. Peygamber'�n davet�ne
taşlarla karşılık ver�nce Allah Teâlâ’nın resulüne en büyük �kramı olan
m�raç had�ses� gerçekleş�r. Sevg�l� Peygamber�m�z(s.a.s.), Yesr�b’den
gelen b�r grup �le karşılaşır. Hz. Peygamber'e �man eden bu grup
sayes�nde b�r �k� yıl �ç�nde Yesr�b artık �man yurdu Med�ne olur. Müm�nler
kaf�lelerle Med�ne’ye doğru yola koyulurlar. Olaylarla �lg�l� tar�h�
kaynaklara atıflar yapılmıştır.

Peygamber�m�z’�n İslam davet�n� g�zl� yürütmes�n�n sebepler� nelerd�r?
Vahy�n b�r zaman kes�lmes�nden sonra gelen ayetler nelerd�r?
Hakkında “Bu d�n� �k� k�ş�den b�r�yle az�z kıl.” d�ye dua ed�len �k� k�ş�
k�md�r?
Nübüvvet�n 7. yılında Müslümanlara yapılan boykotun �çer�ğ� nelerd�r?
Hüzün yılı olarak andığımız yılda ne olmuştur?
Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen olayı kısaca anlatır mısınız?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorulardan oluşan b�r sınavı uygulanab�l�r:
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Etkinlik

Etkinlik

Başımın İç�nde Yer�n Var

Petey

Ben M�kaelsen-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 272

Yaş Düzey�:  12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8

Olumsuz Öge: A�le �ç�ndek�

ps�koloj�k ş�ddet, bakımevler�nde

yaşanan f�z�ksel ve ruhsal ş�ddet�

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Yaşama sev�nc�,

şükür, empat�, az�m .

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı:  128

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Tefekkür .

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Arzu Yurbaş-Cezve Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Fen B�l�mler�, Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Bey�n felc�yle doğup doktorların yanlış teşh�sler� sonucu z�h�nsel engell�
kabul ed�len Petey, �k� yaşındayken a�les� tarafından, akıl hastanes�ne
gönder�lmek üzere terk ed�l�r. Ufacık yaşında terk ed�lse de hayata
sımsıkı tutunur Petey. A�les� ondan vazgeçm�şt�r belk� ama o, hayattan
vazgeçmez. Yen� ev�nde şartlar ne kadar ağır olursa olsun mutlu olmak
�ç�n b�r neden bulmakta h�ç m� h�ç zorlanmaz. Ve bu özell�ğ�yle etrafındak�
herkes� kend�ne hayran bırakır. Mevs�mler değ�ş�r, yıllar geçer; Petey
büyür, yaşlanır… Dostları �stemeyerek de olsa onu b�rer b�rer terk eder.
Petey de b�r daha �nc�nmemek �ç�n artık k�mseyle arkadaşlık etmek
�stemez. 

İnsan beyn�n�n çalışma prens�pler�n� gayet açık ve m�zah� b�ç�mde ele
alan yazar, aynı zamanda okuyucunun tefekkür etmes�n� sağlamak
amacıyla çocukların dünyasından örnekler vererek vermek �sted�ğ�
mesajları açık ve net b�r şek�lde verm�şt�r.

Bu k�tapta beyn�n her bölümü hakkında h�kayeleşt�r�lerek b�lg� ver�lm�ş.

Burada ver�len b�lg�ler ışığında her öğrenc�ye görev ver�lerek t�yatro veya
drama etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

Öğrenc�lerle yaşanılan bölgeye yakın b�r huzurev� z�yaret� ayarlanıp o
�nsanların hayat tecrübeler�nden �st�fade etmeler� sağlanab�l�r.
Ed�n�mler�n� arkadaşlarıyla paylaşarak farkındalık oluşturmaları �sten�r.
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Etkinlik

Dedem�n Bakkalı

Çatıdak� Gezegen

Beh�ç Ak- Günışığı K�taplığı

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  180

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Komşuluk 

 �l�şk�ler�.

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı:  200

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:   6-7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Adalet, saygı,

sorumluluk, hoşgörü.

*Bu k�tap Türkçe, Fen B�l�mler� ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından
öner�lmekted�r.

Şerm�n Yaşar-Taze K�tap

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Serdar 11 yaşında İstanbul'da b�r apartmanda yaşayan çek�rdek b�r
a�len�n çocuğudur. Pazar günler� tem�zl�k yapılırken o da evde çok
sıkılmaktadır ancak sokağa çıkması da yasaktır. Alt kat komşusu Ceren
onu çatı katına davet eder. Çatı katında b�rçok k�tap bulan Serdar bunları
okumaya başlar. Kend�s�n� Donk�şot'un yer�ne koyar. Babasının ona
verd�ğ� b�r cam parçası �le komşularıyla güneş tutulmasını �zler, tutulmayı
�zlerken k�taplardak� hayal kahramanlarını görür. Fırsat buldukça
gezegendek� okuma faal�yetler�n� devam ett�r�rler.

Bursa'nın köyünde sek�z yaşında Şebnem adında b�r kız çocuğu
yaşamaktadır. Büyükler�n davranışlarına anlam veremeyen bu kız çocuğu
kend�s�ne yönelt�len "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusunun cevabını
vermek �st�yordur. Bu konuda çok düşünen küçük Şebnem kend�s�ne
meslek olarak ne seçeceğ�n� b�lemem�ş ve farklı denemelerle kend�s�ne
uygun olan mesleğ� bulmak �stem�şt�r.

Öğrenc�ler gruplara ayrılır ve drama yöntem� kullanılarak kend� çocuk-

luklarında yaşadıkları benzer b�r olayı canlandırmaları �steneb�l�r.

https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/taze-kitap/7589.html
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Etkinlik

Etkinlik

Başını Vermeyen Şeh�t

Başımın Üstünde Yer�n Var

Hat�ce Kübra Tongar-Hayy K�tap 

Tür: Deneme

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Tesettür, kulluk,

Allah’a karşı sorumluluk, �badet.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 90

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7  

Olumsuz Öge: "D�yet"

h�kâyes�nde Dem�rc� Al� Usta'nın

kolunu kesme bölümü ş�ddet

�çer�kl� b�r şek�lde anlatılıyor.

İçerd�ğ� Konular: Cesaret, zeka,

şeh�tl�k, feraset, tevekkül, vatan

sevg�s�, şükür.

*Bu k�tap DKAB branş tarafından öner�lmekted�r.

Ömer Seyfedd�n-Ser K�tap

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Allah kullarına bazı sorumluluklar yüklem�ş ve bu sorumlulukların her
b�r�n�n ardında çeş�tl� h�kmetler barındırdığından bahsed�lm�şt�r.
Tesettür, Allah’ın hem erkeklere hem de hanımlara uygulanmasını
emrett�ğ� �badet olduğundan söz ed�l�r. Bu �badet�n arka planında �nsanın
faydasına dönük pek çok h�kmet bulunduğu söylenm�şt�r. Hanımlarla
beraber erkekler�n de tesettürü vardır. Öyle k� tesettür bahs�n�n geçt�ğ�
Nur sûres� 30. ayette önce erkekler�n d�kkat etmes� gereken hususlardan
bahsed�lm�ş ardından hanımların tesettürü �le �lg�l� 31. âyet nâz�l
olmuştur. İbadetler�n yapılış gayes� cehennemden korunmaktan z�yade
önce dünyada huzur ve mutluluğa er�şerek cennete g�deb�lmek olduğu
vurgulanmaktadır. K�ş�n�n z�hn�ndek� Allah tasavvuru korku kaynağı ve
cehennemle cezalandıran b�r yaratıcı olmasından öteye geçmezse
�badetlerden alınan haz o derece azalır ve �lerleyen yaşlarda korku h�ss�
azaldıkça �badet hassas�yet� de yok olur. Korku temell� b�r �badet anlayışı
yer�ne Rabb�m�z'�n sonsuz rahmet ve merhamet�ne karşı sevg� h�ss�yatı �le
�badet hayatı �nşa ed�lmes� �şlenm�şt�r.               

1)K�tabın bölümler� haftalık sesl� okumalar yapılarak  öğrenc�ler �le müza-

kere ed�leb�l�r. 
2)Tesettür �le �lg�l� toplumun nabzını tutacak röportajlar  ve çeş�tl�
münazaralar yapılab�l�r. Münazarada  b�r grup tesettürün b�reysel
faydasını savunurken d�ğer grup tesettürün toplumsal faydası üzer�nde
durab�l�r.

Başını Vermeyen Şeh�t k�tabında 6 h�kâye bulunmaktadır. "Başını
Vermeyen Şeh�t", Gr�gal Palanka H�sarı'nı müdafaa eden 113 asker�n
destansı mücadeles�n�n ve sırlı olayların anlatıldığı h�kâyed�r. "Kütük"

h�kâyes�nde komutan Arslan Bey'�n fethed�lemeyen Şalgo Kales�'n� savaş
stratej�s�yle saatler �ç�nde nasıl fethett�ğ� anlatılır. Savaşta sadece
bedensel gücün değ�l, zek� ve çev�k b�r aklın get�rd�ğ� başarı vardır.
"V�re"de; 16 b�n k�ş�l�k Türk ordusundan kalan 150 asker�n Goça
Kales�'ndek� mücadeles� anlatılmaktadır. "D�yet" h�kâyes�nde merte de
namerte de muhtaç olmadan geç�m�n� dem�rc�l�k yaparak sağlayan Koca
Al� Usta'nın b�r yanlış anlaşılmaya kurban g�tmes� anlatılmaktadır. "Pr�mo
Türk Çocuğu", İtalyan Garaz�a �le evlenen Batı hayranı genç mühend�s
Kenan Bey ve oğlu Pr�mo'nun h�kâyes�d�r. "Bahar ve Kelebekler"de b�r
asra yaklaşan ömrüyle b�r babaanne ve Batı hayranı genç torununun
d�yaloglarına ve dünyaya bakış açılarına yer ver�lmekted�r. Babaanne
hayattan zevk almayı b�len, küçük şeylerle mutluluğu yakalayan b�r
kadındır. Torununa el�ndek� n�metler�n farkına varması �ç�n telk�nlerde
bulunmaktadır.   

H�kâye tamamlama etk�nl�ğ� yapılab�l�r. K�tabın �ç�nden seç�len b�r
sözcükle h�kâye başlatılır ve öğrenc�ler kend� duygu ve hayal dünyalarına
göre cümleler ekleyerek h�kâyey� tamamlamaya çalışırlar.    



Özet

82

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

B�tmeyen İy�l�k / Vakıf Kuranlar

Betül'ün Günlüğü / Olmazsa Olmaz

Şebnem Güler Karacan-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları 

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Doğruluk,

dürüstlük, m�saf�rperverl�k, sevg�,

saygı, yardımlaşma, d�ğerkâmlık.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İy�l�k, �nsanlık,

vefa, yardımlaşma,  umut,

yardımseverl�k, dünya-ah�ret

denges�, devlet olma b�l�nc�.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Duygu Kaçaranoğlu- İlk Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

K�tabın her bölümünde farklı b�r konudan bahsed�l�yor. Konular
genell�kle çocukların anlamakta zorlandığı, örneğe �ht�yaç duyulan
konulardan seç�lm�ş. Örneğ�n �man esasları, abdest, oruç, namaz, hac,

sadaka, m�saf�rperverl�k, Allah’ın dünyaya koyduğu düzen, yalan
söylemen�n kötülüğü g�b� konular �şlen�yor. Betül, her bölümün sonunda
öğren�len b�lg�lerle �lg�l� b�rkaç cümleyle h�ssett�kler�n� �fade ed�yor. İman
esaslarını konu ed�nmes� sebeb�yle soyut �şlemler düzey�nde olan
çocukların okuması uygun olacaktır. K�tap açık, yalın, etk�l� ve anlaşılır b�r
d�l �le yazılmıştır. Romanın kurgusu, d�l� ve üslubu, �man g�b� zor olan
konuları b�le çocukların anlayacağı b�l�şsel sev�yeye uygun hâle
get�rm�şt�r. Romanda ver�lmek �stenen mesaja ek olarak ayet ve sah�h
had�sler�n kullanılması k�tabın etk�ley�c�l�ğ�n� ve güven�l�rl�ğ�n� artırmıştır. 

1)K�taptak� “Sen de günlük tutmaya bu sayfalarla başlayab�l�rs�n." kısmı,
öğrenc�ler�n öğrend�kler� b�lg�ler� h�kâyeleşt�rmeler� �ç�n kullanılab�l�r.
2)K�tabı okuduktan sonra öğrenc�lerden k�tapta en sevd�kler� bölümü üç
cümle �le özetlemeler� �steneb�l�r. 
3)Sınıftak� her öğrenc�ye k�taptan b�r bölüm ver�lerek anlatması
�steneb�l�r.

İlk müslümanların ensar-muhac�r kardeşl�ğ� �le başlayan k�tap, dört
hal�fen�n vakf�yeler� �le devam ed�yor. N�zâmülmülk’ün �lk vakıf
ün�vers�tes�nden, Sultan Alaadd�n Keykubat'ın yollarda yaptırdığı
kervansaraylardan bahsed�l�yor. 
Fat�h Sultan Mehmet'�n küll�yes�nden, gez�c� hastane �ç�n kurulan vakıflar
ve İstanbul sokaklarını tem�zleyen vakıflardan, II. Bayezıt'ın ve Kanun�
Sultan Süleyman'ın yaptırdığı sayısız eserden ve vakıflardan bahsed�l�yor.
Öğrenc�ler�n daha pek çok hayırsever� tanıyacakları, çok çeş�tl� vakıfların
kurulduğunu, �nsana h�zmet etmen�n yollarının sonsuz olduğunu ve tab��
karşılığının da büyük olduğunu öğreneb�lecekler� b�r k�taptır.  

Vakıf ned�r?
Hang� �şler �ç�n vakıf yapılmıştır? Yapacak k�ş�n�n kârı ne olab�l�r?  

Günümüzde vakıf yapılır mı? Eğer yapılab�l�rse nasıl olmalıdır? Vakıf
yapmak �steseyd�n sen�n �ç�n nasıl b�r yer olurdu?

1)Öğrenc�lerden bulundukları şeh�rde ya da muh�tte hang� vakıfların
kurulduğunu araştırmaları �steneb�l�r.
2)Öğrenc�lerden b�r hafta boyunca farklı alanlarda �y�l�k yapmaları ve
belgelemeler� �steneb�l�r. 
3)K�tap okunduktan sonra öğrenc�lere şu sorular sorulab�l�r: 
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Etkinlik

Etkinlik

Satranç

Ş�freler�n Peş�nde İstanbul - Matemat�k Romanı

Hasan Topdem�r-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  104

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Vatanseverl�k,

b�rl�ktel�k, yardımseverl�k, �y�

�nsan olmak.

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı:  71

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8     

Olumsuz Öge:  K�tabın başında

"v�sk�" kel�mes� ve son sayfalarda

"Lanet olasıca her�f" �fades�

geç�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Hırs, tutku,

satrancın �ncel�kler�.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Stefan Zwe�g-Can Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Hal�ç İlkokulunda okuyan b�r öğrenc� sınıfa g�rer. Sınıfa g�rd�ğ�n� k�mse
fark etmez. Bu öğrenc� tahtanın önüne ışık saçan b�r top yuvarlar. K�mse
ne olduğunu fark etmez. Aradan bel�r b�r süre geçt�kten sonra tahtada şu
yazı vardır: “Güneş batmadan ş�freler� çözersen�z Hal�ç’� kurtarırsınız.”

Bunun üzer�ne Neh�r, Efe ve Cafer; Ayasofya’dan, Galata’ya, Gülhane
Parkı’ndan, Sahaflar Çarşısı’na uzanan gen�ş b�r alanda araştırma
başlatırlar. İstanbul'un öneml� mekânlarına g�zlenen ş�freler� bulup
çözmeye ve zamanı ger� get�rmeye çalışırlar. Sonunda ş�freler� çözerek
Hal�ç’� kurtarırlar.

Metn�n kahramanları k�mlerd�r? 

Met�ndek� olay hang� mekanlarda geçmekted�r? 

Met�ndek� olayın aydınlatılması �ç�n öğrenc�lerden ne �stenmekted�r? 

Bu romandan çıkardığınız sonuç ned�r? 

Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ya da k�ş�y� kısaca
anlatır mısınız?

K�tap okunduktan sonra öğrenc�lerle aşağıdak� sorular eşl�ğ�nde sohbet
ed�leb�l�r ya da bu sorulardan oluşacak b�r sınav uygulanab�l�r. 

Czentov�c dünyaca ünlü, her masadan gal�p kalkan b�r satranç ustasıdır.
Buna karşın görgü ve eğ�t�m bakımından rak�pler�nden aşağıda
bulunmaktadır. Hem bu yüzden hem de k�b�rl� davranışları sebeb�yle
�nsanlar ondan pek hoşlanmamaktadır. B�r gün yen�lmez Czentov�c'�n
yen�lmez olmadığını �spatlayan Dr. B. karşısına çıkar. İnsanlarda hayret
ve merak uyandıran bu k�ş�n�n b�r avukat olduğunu ve aylarca yapayalnız
b�r odada yalnız bırakılarak �şkenceye maruz kaldığını, bu sırada
askerler�n b�r�nden satrancın �ncel�kler�n� öğreten b�r k�tap çalarak
satrançta ustalaştığını öğren�r�z.

Bu k�tap okunduktan sonra okulda b�r satranç turnuvası düzenleneb�l�r.
Satranç turnuvasına katılım şartı olarak k�tapla �lg�l� bazı soruların
cevaplanması gerekecekt�r. Sorular ektek� dosyada paylaşılmıştır.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=526
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=505
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Etkinlik

Etkinlik

Büyük Karanlığın Sırrı / Yeryüzü Ayetler� 

Bostan İle Gül�stan

Şeyh Sâdî-Erdem 

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Cömertl�k,

doğru sözlü olmak, güzel ahlak,

çalışkan olmak, merhamet,

adalet, vefa, yardımseverl�k.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 142

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: K�tabın anlatım

üslubunda bazı c�dd�yets�z

�fadeler vardır.  

İçerd�ğ� Konular: Kur’ân, b�l�m,

Allah, düzen ve �nt�zam, tefekkür.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, Sad� Ş�raz�'n�n Bostan ve Gül�stan eserler�nden derlenerek
oluşturulmuştur. K�tapta 20 h�kâye anlatılmaktadır. K�tap, b�r sınıf
ortamında öğretmen ve öğrenc�ler arasında geçmekted�r. Öğrenc�ler
sırayla tahtaya çıkarak seçt�kler� h�kâyeler� anlatırlar ve h�kâyeden
çıkardıkları ders� bel�rt�rler. Bu sırada öğretmenler� de onları
puanlamaktadır. 
K�tabın �çer�s�ndek� h�kâyeler: Bostan �le Gül�stan, Akbaba �le Çaylak, T�lk�
ve Adam, Sah�b�nden Ayrılmayan Kuzu, Alçak Gönüllü Genç, T�caret,
Hükümdarın Çobanı, Üç Şehzade, Saklı Altınlar, Pad�şah �le Köylü Çocuğu,

K�b�rl� Adam, Yapılan Cömertl�k, Zal�m�n Dostluğu, Adalet ve Zulüm,

İbrah�m Peygamber'�n M�saf�r�, Pad�şah �le Doğruyu Söyleyen Adam,

Kıyafet Değ�şt�ren Pad�şah, Cömertl�k Yarışı, Hatem�'n�n Atı, Görmeyen
Gözler.

1)K�taptak� g�b� öğrenc�lere h�kâyeler paylaştırılıp sınıfta anlatmaları
�stenerek en güzel anlatım yapan öğrenc�ler seç�leb�l�r. (Herkes�n güzel
anlatım yaptığı sonucu çıkarılab�l�r.)
2)Öğrenc�ler�n en beğend�kler� h�kâyeyle �lg�l� res�m ç�zmeler� ya da
kompoz�syon yazmaları �steneb�l�r. Ürünler �le sınıf panosu oluşturulab�l�r.

Kâ�nâttak� har�kulade n�zam ve �nt�zamı anlatan bu k�tap, b�r h�kâye �le
başlar. Bab�l’�n başşehr� H�lla’da “Büyük Karanlığın Sırrı”nı araştıran
Nebulakad adında yaşlı b�r gök b�l�mc� ve onun çırağının h�kâyes�nde
uzay karanlığının sırrı anlatılır. “Dünyanın En Parlak Yıldızı” başlığı altında
güneş ve uzaydak� d�ğer yıldızlar hakkında hayret ver�c� b�lg�lere yer
ver�l�r. “Ya Ay Olmasaydı?” sorusunun cevabında Ay'ın  dünya �ç�n
önem�ne değ�n�l�r. “Beyaz Işığın Yed� Reng�”nde güneş ışığından
gökkuşağının nasıl oluştuğu anlatılır.  Bulutların nasıl oluştuğuyla �lg�l�
soruların cevaplarına �se “Gökyüzünde Bulut Olmak” başlığı altında yer
ver�l�r. Yağmurun nasıl yağdığına “B�r Yağmur Damlası Doğuyor”başlığı
altında değ�n�l�r. 
İht�yar gök b�l�mc� Nebulakad’ın h�kâyes� �le başlayan k�tap, Tayyâr’ın
�nsan boyundak� uçurtmayı uçurma macerasıyla b�ter. Bu h�kâyede de
“B�r Rüzgâr Nasıl Eser?” sorusuna cevap ver�l�r.       

Öğrenc�lerden çevrede gözlemled�kler� herhang� b�r f�z�k� olayla �lg�l� ayet
bulmaları �stenerek ürünlerle pano oluşturulab�l�r ya da öğrenc�lere
kâ�nattak� düzenle �lg�l� ayetler ver�l�p ayette anlatılanlarla �lg�l� b�lg�ler
�steneb�l�r. Hazırlanan b�lg�lerle pano oluşturulab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Okuma B�lmeyen K�tapçı

G�zeml� Öğretmen

Mehmet Özcan-Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 104

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Koşulsuz sevg�,

umut ,şefkat, hayaller, ön

yargıdan uzaklaşma, farklılıklara

saygı.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, bağlılık,

vefa ,cesaret.

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sylv�a B�shop-İlk Genç T�maş

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Uzun zamandan sonra bekled�ğ� öğretmen� geld�ğ� �ç�n sev�nen İsma�l'�n,

arkadaşlarının tüm olumsuz düşünceler�ne karşı öğretmen�n �y� yanını
bulma çabasında olması anlatılmıştır.

Köy okullarına gez� düzenlen�p oradak� öğrenc�lerle kend� okulumuzun
öğrenc�ler�n�n etk�leş�mde bulunması sağlanab�l�r.

Property Jones‘un sıradışı b�r h�kayes� var. Henüz beş yaşındayken annes�
ve babası onu b�r k�tapev�nde terk ed�yor ve k�tapev�n�n sah�pler� onun
yen� a�les� oluyor. Asıl �lg�nç olan hep beraber k�tapev�nde yaşadıkları
halde Property 11 yaşına geld�ğ�nde onlara okuma yazma b�lmed�ğ�n�
söyleme cesaret� gösterem�yor olması. Property ve yanlarında kaldığı
yen� a�les� -ab�s� ve annes�- �le çek�l�şten kazandıkları devasa k�tapev�
sayes�nde hayatları değ�ş�yor. İş�n �ç�ne kötü adamlar, başta kötü
görünüp hatasını anlayanlar, yer�nde duramayan b�r ked�, bolca k�tap
kokusu ve macera g�r�yor.

K�tap, Kütüphane Haftası'nda okutularak çeş�tl� etk�nl�kler yapılab�l�r.
Herkes evdek� kend� k�taplığının görsel�n� paylaşab�l�r. Okulda k�tap
okuma köşes� oluşturulab�l�r.

https://www.kitapyurdu.com/yazar/sylvia-bishop/233285.html
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Etkinlik

Cennet Nasıl B�r Yer?

 Cem�l Mer�ç / Örnek İnsanlar D�z�s� 8

Sevg� Başman -Uğurböceğ� Yayınları

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Okumak,

çalışkanlık, üretkenl�k, başarı.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 92

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sorumluluk,

�y�l�k, şükür, empat�, ahlak, az�m,

�nanç, �badet.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Nurdan Damla-Fol�ant Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

1930’lu yıllarda Hatay’ın Reyhanlı �lçes�nde k�mseler�n pek fark etmed�ğ�,
sak�n ve sess�z, ufak tefek b�r genç yaşardı. Bu genc�n en öneml� özell�ğ�
del�ces�ne k�tap okumasıydı. Okumak onun �ç�n ekmek g�b�, su g�b�
olmazsa olmaz b�r gıdaydı. O okurken dünyada değ�l de okuduğu
k�tapların satırlarında bahsed�len yerlerde gez�n�r g�b�yd�. B�r ç�çekten
başka b�r ç�çeğe konan kelebek m�sal� k�taplar sayes�nde bambaşka
coğrafyalarda dolaşır, b�rçok yazarın gönül dünyasına konuk olurdu.

Böylece tadına doyamadığı yolculuklara çıkardı. Bu muhteşem b�r
özgürlüktü. Okumak onun kanatlarıydı. K�tapların dünyasında b�r masal
kahramanı g�b� gez�nen bu genc�n adı Hüsey�n Cem�l Mer�ç’t� ve o
yıllarda onun günün b�r�nde ünlü b�r f�k�r adamı olacağını, Doğu ve Batı
arasında kel�melerden köprüler kuracağını b�len yoktu. 1984 yılında bey�n
kanaması geç�ren Cem�l Mer�ç felç olarak 3 ay hastanede kaldı. Bu süre
zarfında "Kültürden İrfana" adlı eser� neşroldu. 71 yaşında Göztepe'dek�
ev�nde vefat ederek gözler�n�n artık hep göreceğ� d�yara uyandı.            

K�tap, b�r çocuğun dedes�n� kaybetmes� neden�yle duyduğu büyük
üzüntü ve merakla �le başlar: İnsanlar neden ölür, yeryüzünde neden
ölüm vardır, cennet nasıl b�r yerd�r, dedem nereye g�tt�?..

K�tabın kahramanı, rüyasında melekler �le karşılaşıp cennet� merak
ett�ğ�n� söyler ve kend�s�n� oraya götürmeler�n� �ster.
Daha sonra kend�s�ne cennet n�metler� tanıtılarak bu n�metler�n özell�kler�
tasv�r ed�l�r. Cennette neler olduğu, cennet n�metler�n� k�mler�n hak
edeceğ� anlatılır ve cennete g�tmek �ç�n neler yapılacağına da�r tavs�yeler
ver�l�r.

Sınıfta �nsanı cennete götürecek davranışlar �le cennete g�rmes�ne engel
olacak davranışlar serg�leyen �k� grup oluşturularak sınıf �ç� drama etk�n-

l�ğ� yapılır.
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Cennet� Merak Ed�yorum

 Cennete Götüren Namaz

Ahmet Bulut-T�maş

Tür: Deneme

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İbadet, ahlak,

�man.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, �badet,

sam�m�yet, �hlas, erdem,

merhamet, hoşgörü, sabır.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, "Huşu �le Nasıl Namaz Kılab�l�r�m?" ve "Namazla Aramızdak�
Engeller" bölümler�nden oluşmaktadır. Huşunun anlatıldığı �lk bölümde,

b�r Müslümanın günlük hayatta ed�nmes� gereken �k� öneml� davranıştan
bahsed�lm�şt�r: Helal lokma b�l�nc� ve gözler�m�z�, kulaklarımızı, kalb�m�z�
nelerle meşgul ett�ğ�m�z. Vakt�m�z� harcadığımız �şler�n �badet �steğ�m�ze
nasıl balta vurulab�leceğ� anlatılmış, namazın şartlarına da�r tek tek
başlıklar açılarak bu şartların edasında Peygamber�m�z ve sahabeler�n
uygulamalarına yer ver�lm�şt�r.
İk�nc� bölümde namazla aramızdak� engeller yed� başlık altında
�ncelenm�şt�r. Bu engeller�n nasıl kaldırılacağı uygulanab�l�r tavs�yelerle
anlatılmıştır. Uyku ve açlık hâl�, telev�zyon ve b�lg�sayar g�b� teknoloj�k
aletler ve günlük hayata da�r meşgaleler�n namazlarımızda huşuyu
yakalama hususunda öneml� etkenler olduğu �fade ed�lm�şt�r.

1)K�tap, öğrenc�ler tarafından bölüm bölüm okutularak her güne b�r
tavs�yen�n uygulanması sağlanab�l�r.
2)K�tapta anlatılan namaza da�r hatalı davranışlar, öğrenc�lerle sınıfta
canlandırılarak bu hataların aslında ne kadar sık karşılaştığımız yanlışlar
olduğu �fade ed�leb�l�r.

B�r çocuğun doğumdan öncek� hayatı �le dünya hayatı mukayese ed�lerek
ah�ret�n aşamaları anlatılmak �stenm�şt�r. Ölüm, melekler, kab�r hayatı,
kıyamet, yen�den d�r�l�ş, mahşer, m�zan g�b� kavramlar; ayet ve had�sler
temel alınarak çocukların aklına geleb�lecek sorular cevaplandırılmaya
çalışılmıştır. 
En sonunda cennet hayatı, Rasulullah'ı görmek, Allah’ı görmek g�b�
konulara değ�n�lm�ş; Allah Rasulü'nün yolundan �lerleyerek cennete
g�d�leceğ� mesajı ver�lm�şt�r.

1)"Melek ve Ah�ret İnancı" ün�tes� bağlamında 7.sınıf sev�yes�nde öğret-
men denet�m�nde okutulab�l�r. 
2)"Ölmek nasıl b�r şey?", "Öldükten sonra nasıl d�r�lt�leceğ�z?", "Ah�ret
nasıl b�r alem?", "Mahşerde neler olacak?", "Sırat Köprüsü'nden nasıl
geç�l�r?", "Cennet nasıl b�r yer?", "Cehenneme k�mler g�der?" g�b� k�tapta
sorulan sorular ışığında öğrenc�ler�n de vereceğ� çeş�tl� örneklerle
cevaplar aranab�l�r. 
(Bu süreçte mevcut yanlış anlaşılmalar varsa dorusu öğret�leb�l�r.)
3)Drama ya da tabu oyunu g�b� çeş�tl� etk�nl�klerle öğren�lenler
pek�şt�r�leb�l�r.
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Çaylak İle F�lozof 2 / İnsan D�ye B�r Kel�me

 Çaylak İle F�lozof / Ben B�r Ney�m?

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: Paslı fener�n ışığı

�drar sarısına benzet�lm�ş ve bazı

argo �fadeler yer alıyor. 

İçerd�ğ� Konular: A�le �l�şk�ler�,

benl�k, öz saygı, sevg�, tefekkür.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: Argo �fadeler yer

alıyor. Genel mesajın yanında göz

ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Değerler: A�le �l�şk�ler�,

benl�k, tefekkür, d�l b�l�nc�.

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Anne ve babasını b�r kazada kaybeden ve bunun acısını der�nden
yaşayan b�r çocuğun velayet�, babaanne tarafından üstlen�lm�şt�r. Herkes
tarafından “Aylak” �sm� ver�len çocuğa babaannes� “Çaylak” adını ver�r.
Çocuk da babaannes�ne “F�lozof” d�ye h�tap eder. K�tap, babaanne ve
torunun karşılıklı sohbetler�nden oluşur. Babaannes�n�n anlattıkları
“Çaylak”ın kend� k�ş�l�k ve benl�ğ�n� fark etmes�nde, varlığını
anlamlandırmasında çok etk�l� olur: “Eğer �nsanlarla hayvanlar
arasındak� en büyük farklardan b�r�n� görmek �st�yorsan tavuklara
bakmalısın Çaylak! M�lyonlarca yıldır dünyada yaşıyorlar ve kanatları
olduğu hâlde, uçmanın b�r yolunu bulamadılar. Ama kanatları b�le
olmayan �nsanoğlu, kend�n� uçurmanın onlarca yolunu buldu.”.

Şu an kend�n� anlatsan hang� özell�kler�n ön plana çıkar?
Başkalarının söyled�kler� davranışlarını etk�l�yor mu?

Nasıl b�r �nsan olmak �st�yorsun?

1)“Hebenneka’nın Kolyes�” bölümünü öğrenc�lerle değerlend�r�leb�l�r.
2)Öğrenc�lerden, günümüzdek� lüks tüket�m ve pahalı markalara karşı
olan düşkünlüğün “Hebenneka” �le �lg�s�n� yorumlamaları �steneb�l�r.
3)Öğrenc�lere “Hayatınızdak� en öneml� �k� gün, doğduğunuz gün ve
neden doğduğunuzu anladığınız gündür.” (Mark Twa�n) cümles�nden ne
anladıkları sorulab�l�r.
4)Öğrenc�lere şu sorular sorulab�l�r:

Çaylak d�ye h�tap ed�len 12 yaşındak� b�r çocuk �le babaannes� arasındak�
hasb�hâl�n h�kâyes�d�r. İlk bölümde babaannes� torununa okuması �ç�n
b�r lügat ver�r. Çaylak bunu gar�psey�nce de kel�meler�n ve d�l�n önem�
üzer�ne konuşurlar. İk�nc� bölümde �nsanın eğ�t�mle “�nsan” olab�leceğ�,
yalnızca “eğ�t�ml�” b�r �nsanın kâ�nat k�tabını doğru okuyup
anlayab�leceğ� anlatılır: “Okumak Çaylak, o harfler� görmek demek
değ�ld�r. Harflerle anlatılmak �stenen� keşfedeb�lmek demekt�r.
Kel�meler�n ve cümleler�n sesler�n� �ş�teb�lmek demekt�r.”
K�tabın son bölümü “Mağaradak�ler”d�r: “F�lozof ben� değ�şt�r�yor
muydu? Hayır, F�lozof ben� değ�şt�rm�yordu. Eğer böyle b�r amacı olsaydı,
bunu h�ssedecek ve belk� de ona, dağ keç�ler�ne toynak ısırtacak b�r
�natla d�renecekt�m. ".

1)Öğrenc�lerle “D�l�n ve Kel�meler�n Önem�” üzer�ne kısa b�r konuşma
yapılır. 
2)Öğrenc�lerden b�r lügatten kel�me araştırması yapmaları �steneb�l�r.
Öğrenc�ler en beğend�kler� üç kel�mey� sınıfta arkadaşları �le paylaşırlar. 
3)Manası b�l�nmeyen Türkçe kel�melerle �lg�l� b�r pano oluşturulab�l�r. Bu
pano öğrenc�ler�n lügatten araştırarak seçt�kler� kel�melerden oluşab�l�r.  
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Çaylak İle F�lozof 4 / Güzell�k, İy�l�kt�r

 Çaylak �le F�lozof 3 / Ruhun Irkı Yok!

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: "Serser�, zevzek,

şapşal, ahmak, homongoloz ve

hödük" vb. argo �fadeler yer

almaktadır.

İçerd�ğ� Konular: İnsan� değerler,

m�ll�yetç�l�k, hoşgörü, sevg�, özür

d�lemek, anlayış, merak,  saygı.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: Argo �fadeler ve

Çaylak �le Karanf�l arasındak�

duygusal yakınlaşmayı �çer�yor.

Genel mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Güzell�k, �y�l�k,

sevg�, hoşgörü, var olmak.

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Çaylak İle F�lozof ser�s�n�n 3. k�tabında ırkçılık konusu ele alınır. Okuldak�
Sur�yel� öğrenc�ler�n g�tmes�n� �steyen öğrenc�ler, b�r �mza kampanyası
düzenler. Çaylak da arkadaşlarının tekl�f� üzer�ne d�lekçey� �mzalar.
Babaannes� bunu öğrend�ğ�nde torununa çok kızar ve b�rkaç gün onunla
h�ç konuşmaz. Çok üzülen Çaylak, kend�s�n� affett�rmen�n yollarını arar.
Bütün k�tapta ırkçılığın yanlışlığı �şlen�r. Bu arada babaanne, �mza
kampanyasına katılmayan tek öğrenc� olan kız öğrenc�y� ev�nde m�saf�r
etmek �ster. Babaannes�n�n ısrarına dayanamayan Çaylak, kızı eve davet
eder. Çaylak ve F�lozof büyük b�r sürpr�zle karşılaşırlar.  

K�tabın 58. sayfasında yer alan aşağıdak� bölüm üzer�ne öğrenc�lerle
hasb�hâl yapılab�l�r:
“Soru sorab�lmen�n son derece kırılgan b�r cesaret �ş� olduğunu ve
korunması gerekt�ğ�n� savunurdu. Soru sorab�lme cesaret� öneml�yd�.
Sorular öneml�yd�! Hatta bazen cevaplardan b�le… Merak etmek ve soru
sormak öğrenme açlığı h�ssetmekle �lg�l�yd�…” 

Çaylak İle F�lozof ser�s�n�n 4. k�tabında güzell�k konusu ele alınır. Çaylak
“Karanf�l” �le tanıştıktan sonra başkalarının kend�s� hakkındak�
düşünceler�n� daha çok dert ed�nmeye başlar. Böylel�kle dış görünüşü
onun �ç�n c�dd� b�r problem hâl�ne gel�r. Babaannes� onunla bu konuları
konuşur. Güzell�ğ�n dış görünüşle �lg�l� olmadığını anlatmaya çalışır.
İnsanı güzel yapan değerlerden ve sevg�den bahseder. Fotoğraf
albümündek� esk� fotoğrafları karıştırır, onlar üzer�ne konuşurlar. Leyla
�le Mecnunun b�r h�kâyes�n� anlatan babaanne, "İnsan k�m� severse güzel
odur." der. İnsan olarak var olmanın ne kadar öneml� olduğunu hatırlatır.

1)Öğrenc�lerle sayfa 94-97 arasında “Uzun seneler önceyd� Çaylak…”

şekl�nde başlayıp devam eden h�kâye paylaşılıp güzell�k konusunda
konuşulab�l�r. 
2)“Söz Sende” etk�nl�ğ� �le öğrenc�ler�n k�tapla �lg�l� düşünceler� alınab�l�r.
3)Önces�-Sonrası Etk�nl�ğ�:
A�le fotoğraflarından (ya da ünlüler�n fotoğraflarından) kâ�natta var olan
her şey�n görünüşünün zamanla nasıl esk�d�ğ�, değ�şt�ğ� göster�lmeye
çalışılab�l�r. K�taptak� b�r cümle bu etk�nl�kte k�l�t b�r rol oynayab�l�r: "Bu
güzell�k geçt�kten sonra bana kalan ne olacak?".
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M�mar S�nan M�mar�dek� Osmanlı Mührü

Masallarla Çocuk Hakları

Yücel Feyz�oğlu-Doğu Batı Çocuk Yayınları

Tür: Masal

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Hak, adalet,

özgürlük, sorumluluk, b�l�nç,

sevg�, saygı, yardımlaşma,

b�lgel�k.

Tür: İnceleme-Araştırma

Sayfa Sayısı: 208

Yaş Düzey�: 15+

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 10+   

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular:  M�ll� Kültürün

korunması, tar�h b�l�nc� kazanma,

vatan sevg�s�, sanat ve estet�k.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yavuz Bahadıroğlu-Panama Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

M�mar S�nan'ın b�rçok m�mar� eser�yle �lg�l� b�lg�ler �çermekted�r. Ayrıca
dönem�n pad�şahları hakkında ve dönem�n koşullarıyla �lg�l� b�lg�ler
mevcuttur.

Gez� düzenlenerek eserler yer�nde �nceleneb�l�r. Öğrenc�ler �ç�n akılda
kalıcı ve key�fl� olacaktır.

Çocuk hakları daha anlaşılır, d�kkat çek�c� b�r d�lde ve eğlencel� b�r
tarzda anlatılmıştır. Her b�r masal b�r çocuk hakkı �le �lg�l�d�r.

1)Öğrenc�lerden çocuk hakları �le �lg�l� kompoz�syon yazmaları �steneb�l�r.
2)Qu�z�zz veya Kahoot g�b� web2 araçları üzer�nden kısa cevaplı test
etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=264
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Evl�ya Çeleb� Kudüs

Evl�ya Çeleb� Hac Yolunca

Kadr�ye Bayraktar-Semerkand Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Emanete sah�p

çıkılmak, emanet�n ehl�ne tesl�m

ed�lmes�, peygamber sevg�s�.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: D�n, Mesc�d-�

Aksa, Kudüs, manev� değerler,

Kudüs tar�h�.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Kadr�ye Bayraktar-Mav� Uçurtma K�taplığı

*Bu k�tap DKAB, Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Dünyanın b�r çok yer�n� gezen Evl�ya Çeleb�, pad�şahın emanetler�yle
mübarek topraklara doğru yola çıkıyor. Bu yolculukta kend�s�ne dostu
Sa�lî Çeleb� ve h�zmetç�s� Kazım Efend� eşl�k ed�yor. Hac kaf�les�,
Med�ne'ye varana kadar yağmur, fırtına, soğuk, çöl fareler� ve eşkıyalar
g�b� b�rçok zorlukla karşılaşılıyor. Yüce Allah'ın yardımıyla tüm zorlukların
üstes�nden gelen Evl�ya Çeleb�, peygamber şehr� Med�ne'y� dostlarına
anlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrenc�lerden Hac yolculuğu �le �lg�l� güzergâhta yer alan şeh�rler �le �lg�l�
görseller�n ve özet b�lg�ler�n yer aldığı b�r powerpo�nt sunumu
hazırlamaları �steneb�l�r. Daha sonra materyallerden b�r pano çalışması
yapılab�l�r. 

Kudüs'te peygamberler tar�h� �le �lg�l� geçm�ş öneml� olaylara
değ�n�lmekted�r.  Peygamber�m�z�n (s.a.s.) m�raç yolculuğu, Mesc�d-�
Aksa'da çocukların yaşadıkları ve h�ssett�kler� duygular, Hz. Davud'un
(a.s.) Câlut �le olan savaşı, Kanun-� Sultan Süleyman'ın rüyası g�b�
Kudüs'ün geçm�ş tar�h�nden çok güzel notlar barındırıyor.

1)Öğrenc�lerden k�tapta ver�len b�lg�lerle �lg�l� olarak "İsra�loğulları'na
neden bu kadar çok peygamber gönder�ld�ğ�" konusunu araştırmaları
�steneb�l�r.
2)Öğrenc�lerle "Mesc�d-� Aksa neden b�z�m �ç�n bu kadar öneml�?" konu-

suyla �lg�l� tartışma etk�nl�ğ� yapılab�l�r.
3)Öğrenc�lerle Mesc�d-� Aksa maket� yapılab�l�r.
4)Kudüs �le �lg�l� görsel toplanarak b�r pano oluşturulab�l�r.
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İnancın Zafer� Çanakkale

İbn� Battuta : B�r Dünya Gezg�n�

Naz N. Varlı-Erdem Çocuk

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Sabır, cesaret,

yardımseverl�k, sevg�, adalet,

dostluk, dürüstlük.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 240

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8       

Olumsuz Öge: 

İçerd�ğ� Konular:  Fedakarlık,

vatanseverl�k, sevg�, umut,

l�derl�k.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Yavuz Bahadıroğlu-Nes�l Yayınları

*Bu k�tap  Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Çanakkale Zafer�'n�n detaylı olarak anlatıldığı bu k�tapta �lk bölümde
b�zler� Çanakkale Savaşı’nın hemen önces�ndek� Osmanlı Devlet�'n�n
s�yas� ve askerî durumu karşılıyor. II. bölüme gel�nd�ğ�nde Çanakkale
Cephes�'nde yaşanan had�selerden ve savaşın g�d�şatından
bahsed�lmekted�r. III. bölümünde �se Çanakkale'de destan yazan Osmanlı
�nsanının özell�kler�, manev� dünyası ve yabancıların gözünde Osmanlı
�nsanına değ�n�lm�şt�r. K�tabın son bölümler�nde �se Çanakkale
Destanı'nda kahramanlık gösteren askerler�m�z ve �nsanlarımızdan
bahsed�lm�şt�r.

18 Mart Çanakkale Zafer� ve Şeh�tler� Anma Günü'nde öğrenc�lerden
şeh�tler�m�z� ve Çanakkale Zafer�'n� anlatan poster çalışmaları yapmaları
�steneb�l�r.

Bedr� (İbn� Battuta), Rav� ve Moşe Fas'ta yaşayan çok sam�m�
arkadaşlardır. Bu arkadaşlar yaramazlıklarıyla ün yapmışlardır. B�r gün
Bedr� çok büyük b�r kaza geç�r�r ve ağır yaralanır. Bedr� �y�leşt�ğ�nde �se
değ�şm�şt�r, farklı düşüncelere dalıp g�tmekte, devamlı tefekkür etmek
�stemekted�r. Başka d�yarlardak� �nsanları hayal ed�yordur. Bedr� ve
arkadaşları b�r gün sah�lde oyun oynarken b�r ş�şe bulmuşlardır. Bu ş�şe
onları kötü �şlerle uğraşan �nsanlara götürmüştür.  Ayrıca Bedr�'n�n 

 maceralarında  ona eşl�k edecek Cebel adında b�r şebek maymunu
vardır. Bedr�'n�n babası kadılık yapıyordur ve şehr�n sayılan sev�len
k�ş�s�d�r. Babasının b�r gün Endülüs'e geçmes� gerekmekted�r. Bedr�'ye
gün doğmuştur. Hep düşündüğü başka d�yarlara �lk adımını atacaktır. Bu
adım sonralardan dünyanın neredeyse tamamını yürüyecek olan
adımların �lk� olacaktır. İbn� Battuta'nın h�kâyes� böylece başlamış
olacaktır. Günümüze b�le kaynak olan Seyahatname's�n� bu z�yaretler�n�n
sonucunda yazmıştır.

B�r öğrenc� seç�l�p İbn� Battuta rolü çalıştırılıp sınıflara sunum
yaptırılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=489
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Had�sler ve H�kayelerle Hac ve Umre

Güller Gülü Efend�m�z (s.a.s) Çocukluk Yılları

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Peygamber 

 sevg�s�, �hlas, z�yaret, sevg�,

saygı, yardımlaşma, kurban.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Veysel Akkaya-Aden

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Hac �badet�n�n d�n�m�zdek� hükmü ve önem�nden bahsed�l�r. Hac ve umre
�badet�n�n ne şek�lde yapılacağı �le �lg�l� b�lg�ler ver�l�r. Telb�ye duasının
önem� ve anlamı ver�l�r. Tavafın önem� ve Makam-ı İbrah�m, Safa, Merve,

Arafat, M�na g�b� hacla �lg�l� mekanlardan bahsed�l�r. Kurban �badet�n�n
hac �badet�yle �l�şk�s� kurulur ve önem�nden bahsed�l�r. Med�ne ve
Mesc�d-� Nebev� hakkında b�lg�ler ver�l�r. Bu b�lg�ler ver�l�rken güven�l�r
had�s kaynaklarıyla bazı âl�mler�n eserler�nden �st�fade ed�lm�şt�r.

ALTINCI HİS: Hacla �lg�l� kavramların çıktısı alınır ve �lg�l� yerlerden kes�l�r.
Öğretmen b�r kavram seçer. İlk sıradan başlayarak öğrenc�ler,
öğretmene cevabı “evet” veya “hayır” olan sorular sorarlar. Soruyu soran
öğrenc�n�n 1 soru ve 1 cevap hakkı vardır. Öğretmen�n el�ndek� kavramı
b�len öğrenc� başka b�r kavram seçer. Sıra bozulmadan, kavramı seçen
öğrenc�ye, cevabı “evet” veya “hayır” olan sorular sorularak oyun devam
eder. Cevabı aranan kavramı bulan öğrenc� b�r sonrak� oyuncu olur.
Bütün kavramlar b�tene kadar oyun devam eder.
DİKKAT: *Sırası gelmeyen öğrenc� cevap tahm�n�nde bulunamaz ve soru
soramaz. *Sırası gelmeden müdahale eden öğrenc� b�r tur bekler.
*Kavramlar b�r fanusun �ç�ne konulab�l�r. *Seç�len kavramı, seçen öğrenc�
har�c�nde k�mse görmemel�d�r. *Oyun esnasında öğrenc�ler�n deftere ya
da k�taba bakmaları serbest bırakılmalıdır.

Asr-ı saadette yaşayan İslam büyükler�n�n çocukluklarının anlatıldığı “Gül
Çocuklar” ser�s�n�n �lk k�tabı olan bu eserde Hz. Muhammed (s.a.s.)

anlatılmıştır. A�les� hakkında kısa b�r b�lg� ver�lm�ş, daha sonra süt
annes�n�n yanında geç�rd�ğ� yıllar anlatılmıştır. Sa'doğulları kab�les� onun
teşr�f� �le b�tmez tükenmez berekete na�l olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.)

süt annes�nden ayrılırken ne kadar çok üzülse de asla onları unutmamış,

yıllarca Hz. Hal�me’ye ve süt kardeşler�ne karşı vefalı davranmıştır.
Annes�n�n yanına döndükten kısa b�r süre sonra sevg�l� peygamber�m�z,

annes�n� kaybetm�ş ve dedes�n�n şefkat dolu kanatları altına sığınmıştır.
Dedes�n�n vefatından sonra �se amcası Ebu Tâl�b’�n h�mâyes� altında �lg�
ve alaka �le büyüyerek müstesna b�r genç olarak yet�şm�şt�r.

K�tapta ver�len b�lg�lerden hareketle peygamber efend�m�z�n 15 yaşına
kadark� hayatıyla �lg�l� sınıf panosunda b�r kronoloj� çalışması yapılab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Şefkat, bereket,

kardeşl�k, tem�zl�k, vefa, sevg�.
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Had�sler ve H�kayelerle Oruç

Had�sler ve H�kayelerle Namaz

Veysel Akkaya-Aden

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Veysel Akkaya-Aden

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Orucun d�n�m�zdek� yer� ve önem� �le �lg�l� b�lg� ver�lmekted�r. Oruç
tutmanın �nsana kazandırdıkları �le �lg�l� h�kayeler yer almaktadır. Üç
aylarda oruç tutmanın faz�letler� çocukların b�l�ş sev�yes�ne uygun şek�lde
anlatılmaktadır. Oruç �badet�n�n yolculuk esnasında ne şek�lde yer�ne
get�r�leceğ� �le �lg�l� Hz. Muhammed (s.a.s.) hayatından örnek olaylar
�şlenmekted�r. Oruçlu �ken dua etmen�n ne derece öneml� olduğu y�ne Hz.

Muhammed'�n (s.a.s.) hayatından örneklerle �fade ed�lmekted�r. Ramazan
ayı ve Ramazan Bayramı farkındalığı güçlü b�r anlatımla aktarılmaktadır.
Oruç �badet�n�n türler� Hz. Muhammed (s.a.s.) hayatından örneklerle
anlatılmaktadır ve Davud orucu hakkında b�lg� ver�lmekted�r.

Öğrenc�lerden orucun adabı, farzları sünnetler�, oruçla �lg�l� anekdotlar,
had�sler, ayetler g�b� başlıklar altında araştırma yapmaları ve bu
konularla �lg�l� materyal hazırlamaları �sten�r. Öğrenc�ler hazırladıkları
materyaller� sınıfta sunar. En beğen�len materyallerden b�r pano
oluşturulab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, �badet,

sorumluluk, zaman yönet�m�, �hlas.

Hz. Muhammed'�n (s.a.s.) namazın önem� ve namaz hassas�yet�
konusunda had�sler� açıklayıcı şek�lde h�kayeleşt�rerek anlatılmıştır.
Sahabe hayatlarından namazla �lg�l� meseleler de çocukların anlayacağı
d�lde aktarılmıştır. K�tap �çerd�ğ� konular bakımından namaz �badet�ne a�t
genel b�lg�ler vermekted�r. Namaz şuuru kazandırmak adına faydalı b�r
k�taptır. Farz namazların yanında naf�le ve sünnet namazlar g�b� namaz
türler�n� de �çer�yor, bu anlamda da b�lg�lend�r�c�. Cemaatle namaz
kılmanın ne tür faz�letler� olduğundan bahsed�l�yor.

Öğrenc�lerden namazın adabı, farzları, sünnetler�, namazla �lg�l�
anekdotlar, had�sler, ayetler g�b� başlıklar altında araştırma yapmaları ve
bu konularla �lg�l� materyal hazırlamaları �sten�r. Öğrenc�ler hazırladıkları
materyaller� sınıfta sunar. En beğen�len materyallerden b�r pano
oluşturulab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımseverl�k,

�rade farkındalığı, fedakarlık,

ah�ret b�l�nc�, kand�ller, �badet

b�l�nc�, dua, davranış kontrolü.
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Hak�kat Elç�ler� Peygamberler�m�z

Had�sler ve H�kayelerle Zekat ve Sadaka

Veysel Akkaya-Aden

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Peygamber

sevg�s�, doğruluk, dürüstlük,

affed�c� olmak, sabır, merhamet,

sözünde durmak.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Aslıhan At�k-Beyan Çocuk

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tapta Hz. Âdem , Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Sal�h, Hz. İbrah�m, Hz. Lut, Hz.

Yakup ve Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. İsa
peygamberler�n ve gönder�ld�kler� toplumların kıssaları etk�l� b�r d�lle
anlatılmış. İç�nde toplumların başına gelen olayları anlatan somutlaştıran
res�mler ç�z�lm�ş. Zaman zaman geçm�şte yaşanmış h�kayeler� güncel
hayata uyarlayarak okuyanı düşündüren ve anlatılanların sadece
geçm�şle alakalı olmadığını ve b�z�m de �bret almamız gerekt�ğ�ne
vurgular yapılmış. Bu toplumlara gönder�len peygamberler�n mücadeles�,
sabrı, az�mle görevler�n� yer�ne get�rmeler�ne şah�t oluyoruz.

İnanmayanların �se kend� seç�mler� net�ces�nde helak olduklarını,
�nananların y�ne kend� terc�h� �le kurtulduklarını görüyoruz. Bunun dışında
Şeytan, F�ravun, Nemrut g�b� b�reysel olarak Allah �nancını �nkar eden ve
�lahlık taslayan, sonunda Allah'ın gazabına uğrayan k�mselerden de
bahsed�lm�şt�r. Her kıssada farklı b�r değer �şlenm�şt�r.

1)Öğrenc�lere en çok etk�lend�ğ� kıssa ya da peygamber�n k�m olduğu
sorulab�l�r.
2)Seçeceğ� b�r peygamber �le �lg�l� b�r materyal hazırlanması �steneb�l�r. 
3)Sınıfta sess�z s�nema oyunu oynatılab�l�r. Herkes sırayla tahtaya çıkıp
k�tapta geçen b�r peygamber� anlatır, d�ğerler� hang� peygamber
olduğunu b�lmeye çalışab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Paylaşmak,

yardımlaşmak, b�rl�ktel�k,

cömertl�k, kanaatkarlık.

Paylaşma ve yardımlaşmanın gönülden yapılacak b�r �badet olduğu
b�l�nc� okuyuculara, Hz. Muhammed'�n (s.a.s.) ve sahaben�n hayatından
örneklerle aktarılmıştır. K�mler�n zekat �badet�n� yer�ne get�receğ�
konusunda had�slerden örnekler ver�lm�şt�r. Zekatın k�mlere ve nasıl
ver�ld�ğ� �le �lg�l� bu �badet�n gönül �nc�tmeden, k�bre kapılmadan,

kuralına uygun olarak ver�lecek k�ş�lere tesl�m ed�lmes� ayrıntılı olarak
h�kayelerde anlatılmıştır. Zekatın nelerden ver�leceğ� konusunda,

ver�lecek malın �y� durumda olması şekl�nde anlatılarak aslında bu madd�
�badet�n manev� mantığı aktarılmıştır. Zekat �badet�n�n yanında sadaka
�badet� �le �lg�l� de b�rçok had�se ve kıssaya yer ver�lm�ş ve aynı zamanda
manev� boyutu vurgulanmıştır. Son olarak zekat ve sadaka �badet�n�n
k�ş�ye ve topluma kazandırdığı değerler�n vurgulandığı had�sler ve
kıssalarla k�tap sonlanmaktadır.

Öğrenc�lerden zekat ve sadakanın adabı, farzları sünnetler�, zekat ve
sadakayla �lg�l� �lg�l� anekdotlar, had�sler, ayetler g�b� başlıklar altında
araştırma yapmaları ve bu konularla �lg�l� materyal hazırlamaları �sten�r.
Öğrenc�ler hazırladıkları materyaller� sınıfta sunar. En beğen�len
materyallerden b�r pano oluşturulab�l�r.
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Hayatı Güzelleşt�ren Ahlak H�kayeler� - 1

Hay Issız Adada B�r Çocuk

İbn Tufeyl-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Vefa, tefekkür,

sevg�,  merak, keş�f, deneme,

akılcılık.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 128

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: K�ş�l�k, doğruluk,

�badet, edep, �y�l�k, sevg�, şefkat,

hırs, vefa, merhamet, paylaşma.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet Âk�f Karayel-Erkam Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tapta �badet, edep, �y�l�k, sevg�, doğruluk, hırs, vefa, merhamet,
paylaşma, şefkat g�b� farklı ahlâk� özell�klere da�r 52 h�kâye vardır.
H�kâyeler; konularına uygun olarak b�r ayet-� ker�m, had�s-� şer�f ya da
vec�ze �le eşleşt�r�lm�şt�r. K�tabın yazarı, b�r veya �k� sayfalık kısa ama etk�l�
h�kâyelerle �lg�l� olarak şöyle der: “İnsan, yaşanması gereken�, yaşanmış
olandan hareketle daha çabuk kavrar. Bundandır k� h�kâye anlatma,

eğ�t�m ve terb�yede, davet ve tebl�ğde, özell�kle terc�h ed�len b�r yöntem
olmuştur.”

Öğrenc�lerle “M�krofon Sende” etk�nl�ğ� düzenleneb�l�r. Öğrenc�ler en
beğend�kler� h�kâye �le �lg�l� �k� dak�kalık b�r paylaşım yapab�l�rler.    

Kralın kız kardeş�n�n çocuğu olan Hay B�n Yakzan, zorunlu olarak sepete
konulup den�ze bırakılır. Sonrasında b�r adaya ulaşan bu bebek b�r
ceylanı annes� b�l�r. Hayatın anlamını ve doğanın gerçekler�n� araştıran
Hayy, yeryüzünü, gökyüzünü, hayvanları, b�tk�ler� d�kkatle �nceleyerek
kend�s�n� yaratanı araştırmaya başlar. Büyüdüğünde adaya Asal adında
b�r m�saf�r gel�r. B�r �nsanla teması olmadığı �ç�n Hayy ve Asal zor
zamanlar yaşarlar fakat daha sonra aralarında b�r �let�ş�m ve b�lg� akışı
sağlanır.

1)Hayy b. Yakzan t�yatrosu yapılab�l�r.
2)Öğrenc�lerden k�tapta en çok �lg�ler�n� çeken kısımla �lg�l� res�m
ç�zmeler� ya da yazı yazmaları �steneb�l�r.
3)Öğrenc�lerden k�tabı okurken Hayy yer�ne kend�ler�n� koymaları
�stenerek böyle b�r durumda ne yapılacağı sorulab�l�r.
49Öğrenc�lerle Hay b�n Yakzan'ın an�masyon f�lm� �zleneb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Hayatın İç�nden Sevg� H�kayeler� - 1

Hayatı Güzelleşt�ren Ahlak H�kayeler� - 2

Mehmet Âk�f Karayel-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, �badet,

�nanç, şefkat, merhamet, adalet,

sevg�, cömertl�k, güzel ahlak.

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Cüneyt Suav�-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Hayatın İç�nden başlığı altında 76 h�kâye vardır. Hatıralar başlığı altında
�se 16 h�kâye bulunur. Okuyan herkes�n hayatından �zler bulab�leceğ�,
k�m� zaman güldüren k�m� zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün,

bazen de sevg� �le dolduran kısa fakat çarpıcı h�kâyeler �ht�va eder.
H�kâyeler�n kahramanı bazen balon almak �steyen fak�r b�r çocuk bazen
evladını bekleyen �ht�yar b�r kadın olur. Bazen hasta b�r adam bazen şeh�t
düşen b�r asker bazen de yaşlı b�r çınar ya da elma ağacı olab�l�r. Fakat
h�kâyeler�n kahramanları gerçek hayatta karşılaşab�leceğ�n�z k�ş�lerd�r.
H�kâyeler bazen ahlâk� b�r davranışı bazen b�r �nancı bazen de �hmal
ed�len b�r �badet�n önem�n� anlatır. Okuyacağınız h�kâyeler, yaşadığınız
"Hayatın İç�nden" ölümsüz b�r hayata açılan b�rer pencere g�b�d�r. B�r
kaplumbağadan ya da b�r kuzudan hayatınızın ders�n� alab�l�rs�n�z.

K�tapta yer alan bazı h�kâyeler drama olarak sunmaya son derece
elver�şl�d�r. Öğrenc�lerden en beğend�kler� h�kâyey� küçük gruplar
hâl�nde drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları �steneb�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 90

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Emek, tecrübe,

cömertl�k, dostluk, sabır, sevg�,

üm�t, dürüstlük, merhamet, vefa.

K�tapta �badet, edep, �y�l�k, sevg�, doğruluk, hırs, vefa, merhamet,
paylaşma, şefkat g�b� farklı ahlâk� özell�klere da�r 40  h�kâye vardır.
H�kâyeler; konularına uygun olarak b�r ayet-� ker�m, had�s-� şer�f ya da
vec�ze �le eşleşt�r�lm�şt�r. K�tabın yazarı, b�r veya �k� sayfalık kısa ama
etk�l� h�kâyelerle �lg�l� olarak şöyle der: “İnsan, yaşanması gereken�,
yaşanmış olandan hareketle daha çabuk kavrar. Bundandır k� h�kâye
anlatma, eğ�t�m ve terb�yede, davet ve tebl�ğde, özell�kle terc�h ed�len b�r
yöntem olmuştur.”

Öğrenc�lerle “M�krofon Sende” etk�nl�ğ� düzenleneb�l�r. Öğrenc�ler en
beğend�kler� h�kâye �le �lg�l� �k� dak�kalık b�r paylaşım yapab�l�rler. 
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Etkinlik

Etkinlik

Hayatın İç�nden Sevg� H�kayeler� - 3

Hayatın İç�nden Sevg� H�kayeler� - 2

Cüneyt Suav�-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Cüneyt Suav�-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Hayatın İç�nden başlığı altında 14 h�kâye vardır. Hatıralar başlığı altında
�se 8 h�kâye bulunur. Okuyan herkes�n hayatından �zler bulab�leceğ�, k�m�
zaman güldüren k�m� zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün bazen
de sevg� �le dolduran kısa fakat çarpıcı h�kâyeler �ht�va eder. H�kâyeler�n
kahramanı bazen kundakta terked�lm�ş b�r bebek bazen dağda �nz�vaya
çek�lm�ş �ht�yar b�r adam olur. Acımasız b�r babanın küçük oğlu b�r
merhamet kahramanı olab�l�r. Fakat h�kâye kahramanları gerçek hayatta
karşılaşab�leceğ�n�z k�ş�lerd�r. H�kâyeler�n yazarı bazen de kend�
hatıralarını paylaşır. Çanakkale gaz�s� b�r akrabasını anlatır, ün�vers�te
hocası olan yazar, okuldan atılan b�r öğrenc�s�nden hayatının ders�n� alır.
H�kâyeler bazen ahlâk� b�r davranışı bazen b�r �nancı bazen de �hmal
ed�len b�r �badet�n önem�n� anlatır. Bazen bu hayatta koca koca
profesörler küçük b�r çocuktan ders alab�l�r. İht�yar b�r adamın kapıya
astığı fener, zeng�n b�r cah�l�n ruhunu aydınlatab�l�r. Okuyacağınız
h�kâyeler, yaşadığınız "Hayatın İç�nden" ölümsüz b�r hayata açılan sank�
b�rer pencere g�b�d�r. Marmara deprem�nde kaybett�ğ� sevd�kler�n� kend�
eller�yle toprağa veren b�r �nsanın, vuslatı gözled�ğ� b�r pencere...

K�tapta yer alan bazı h�kâyeler drama olarak sunmaya son derece
elver�şl�d�r. Öğrenc�lerden en beğend�kler� h�kâyey� küçük gruplar
hâl�nde drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları �steneb�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 224

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, �badet,

�nanç, şefkat, merhamet, adalet,

sevg�, cömertl�k, güzel ahlak.

Hayatın İç�nden başlığı altında 22 h�kâye vardır. Hatıralar başlığı altında
�se 11 h�kâye bulunur. Okuyan herkes�n hayatından �zler bulab�leceğ�, k�m�
zaman güldüren k�m� zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün bazen
de sevg� �le dolduran kısa fakat çarpıcı h�kâyeler �ht�va eder. H�kâyeler�n
kahramanı bazen Allah’tan b�s�klet �steyen küçük b�r çocuk bazen de
�nsanları def�ne yalanıyla kandırmak �steyen açgözlü b�r adam olur.
Bazen acımasız b�r kadın bazen de fak�r b�r anne olab�l�r. Fakat
h�kâyeler�n kahramanları gerçek hayatta karşılaşab�leceğ�n�z k�ş�lerd�r.
Bazen de h�kâyeler�n yazarı l�se ya da ün�vers�tede öğrenc� olduğu yıllarla
�lg�l� hatıralarını paylaşır. H�kâyeler bazen ahlâk� b�r davranışı bazen b�r
�nancı bazen de �hmal ed�len b�r �badet�n önem�n� anlatır. Okuyacağınız
h�kâyeler, yaşadığınız "Hayatın İç�nden" ölümsüz b�r hayata açılan b�rer
pencere g�b�d�r. Bazen bu hayatta küçük b�r l�mon ağacından �nsanlık
ders� alab�l�rs�n�z.

K�tapta yer alan bazı h�kâyeler drama olarak sunmaya son derece elve-

r�şl�d�r. Öğrenc�lerden en beğend�kler� h�kâyey� küçük gruplar hâl�nde
drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları �steneb�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 240

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, �badet,

�nanç, şefkat, merhamet, adalet,

sevg�, fedakarlık, güzel ahlak.
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Etkinlik

Etkinlik

İlk Namaz

İlk Müslüman Çocuk - Hz. Al�'n�n Çocukluk Yılları

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, sadakat,  

peygamber sevg�s�, vefa.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: İbadet

alışkanlığı, dua, fedakarlık,

dostluk, vatan sevg�s�, m�zah.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ömer Seyfett�n-Ser

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

K�tap 6 h�kâye �ht�va eder. "İlk Namaz" h�kâyes�, çocukluk dönem�nde
annes� tarafından namaza güzel b�r şek�lde teşv�k ed�len çocuğun
anılarından oluşmaktadır. Çocuk, annes�n�n namazı sevd�rme konusunda
kend�s�ne ne kadar sabırlı ve merhametl� yaklaştığını, nasıl dua edeceğ�n�
öğrett�ğ� ve kend�s�ne nasıl abdest aldırdığını anlatır. "And" �s�ml�
h�kâyede arkadaşlık �l�şk�ler�n�n ele alındığından ve arkadaşlıkla �lg�l�
yapılan fedakarlıklardan bahsed�l�r. "Lokanta Esrarı" h�kâyes�n�n
kahramanı, yemek yemey� çok sevd�ğ� �ç�n para yet�şt�remez ve lokantada
çalışmaya başlar. Lokantada çalışırken aslında yed�ğ� o lezzetl� yemekler�n
h�ç de sağlıklı malzemelerden yapılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar.
Bu süreçten sonra annes�n�n yemekler�n�n daha kıymetl� olduğuna karar
ver�r.

Öğrenc�ler�n�ze kıldıkları �lk namazı ya da tuttukları �lk orucu hatırlayıp
hatırlamadıkları sorulur. Öğrenc�lerden bununla �lg�l� b�r h�kaye yazmaları
ya da paylaşım yapmaları �steneb�l�r.

Öğrenc�lerden Hz. Al�’n�n İslam tar�h�ndek� yer� ve önem� �le �lg�l� b�r
araştırma yapması �steneb�l�r. Öğrenc�ler buldukları b�lg�ler� sınıfta
sunab�l�r, bu b�lg�lerden hareketle b�r pano çalışması yapab�l�rler.

K�tap Ebu Tâl�b’�n hanımı Hz. Fâtıma b�nt� Esed’�n (r.a.) gördüğü müjdel�
b�r rüya �le başlar. Daha sonra rüyasında Hz. Fâtıma’ya müjdelend�ğ� g�b�
b�r erkek evlâdı dünyaya gel�r ve peygamber efend�m�z�n (s.a.s.) tekl�f�
üzer�ne ona Al� �sm�n� ver�rler. Mekke’de kıtlık yıllarının hâk�m olduğu b�r
zamanda peygamber efend�m�z (s.a.s.) Hz. Abbas �le beraber a�les� çok
kalabalık olan Ebû Tal�b’e yardım etmek �sterler. Hz. Abbas, Câfer’�
yanına alır. Peygamber efend�m�z (s.a.s.) �se Al�’y� yanına alarak bakımını
üstlen�r. Bu sırada Hz. Al� 5 yaşlarındadır. Hz. Muhammed’�n (s.a.s.)

a�les�n�n b�r ferd� g�b� olur. Hz. Muhammed (s.a.s.) �le muhterem eş� Hz.

Hatîce’n�n (r.a.) namaz kıldıklarını görünce merak eder ve ne yaptıklarını
sorar. Aldığı cevaplarla Müslüman olmaya karar verd�ğ�nde 10

yaşındadır. Onun bu kararına babası ve annes� de destek olurlar. Böylece
İslam tar�h�nde �lk dört Müslümandan b�r� olur. İslam’a davet�n g�zl�
olarak devam ett�ğ� yıllarda Allah Resûlü’nün en yakın yardımcılarından
b�r� de 13 yaşındak� Hz. Al�’d�r.
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Etkinlik

Etkinlik

S�murg'a Yolculuk

Ölümsüz A�le

Natal�e Babb�tt-İş Bankası Kültür Yayınları

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  108

Yaş Düzey�:  11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8   

Olumsuz Öge:  Zaman zaman

"lanet olası" g�b� kötü d�lekler

�çeren �fadeler geç�yor. Genel

mesajın yanında göz ardı

ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Yaşam, ölüm,

dostluk, arkadaşlık, a�le.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  112

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Tar�h b�l�nc�, d�l

b�l�nc�, arkadaşlık.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Tak a�les� b�r pınardan gelen suyu �çerek ölümsüz olmuştur. On b�r
yaşındak� W�nn�e aynı pınardan su �çmeye yeltend�ğ�nde Jess�e buna
engel olmak �ç�n kızı kaçırır. Çünkü ölümsüzlük kulağa hoş geld�ğ� kadar
güzel b�r şey değ�ld�r. Roman boyunca Tak a�les�n�n ve W�nn�e'n�n
b�rb�rler�n� korumak �ç�n göze aldıklarını okuyoruz.

Bu k�tap beyaz perdeye uyarlanmıştır. 2002 yapımlı aynı �sm� taşıyan f�lm,

k�tap okutulduktan sonra öğrenc�lere �zlet�leb�l�r.Böylece öğrenc�ler�n,

öğretmen rehberl�ğ�nde f�lm-k�tap arasında karşılaştırma yaparak eser�
eleşt�rmeler�ne �mkan sağlanab�l�r.

Al� Ş�r Nevay� ve Hüsey�n Baykara çok yakın �k� arkadaştır. Daha okul
yıllarındayken maceralı ve zorlu yolculukları deney�mlerler. Sonsuzluğun
kend� �çler�nde olduğunu fark ett�kler� gün b�rb�rler�ne söz ver�rler. Al� Ş�r
Nevay� Türkçe d�l� �ç�n her şey� yapacağının Hüsey�n Baykara �se s�yasette
adından söz ett�receğ�n�n yem�n�n� ederler. Tüm hayatlarını buna adarlar.
Başlarına türlü belalar gel�r, sıkıntılar çekerler. Ama sonunda Al� Ş�r
Nevay� dünyaca b�l�nen saygı duyulan b�r d�l�n adı (Nevay� Türkçes�),

Baykara �se s�yaset alanında adını tar�he yazdıran b�r hükümdar olur.
 

 

 

Öğrenc�lerle, S�murg'a ulaşmaları hal�nde ondan yapmasını �sted�kler� b�r
hayaller�n�n resm�n� ç�zme çalışması yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=150
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=525
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Etkinlik

Etkinlik

Kalb�m�n Efend�s� - 2

Kalb�m�n Efend�s� - 1 

Sal�h Suruç-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8     

Olumsuz Öge: Muc�zelere fazlaca

yer vermes�, peygamber�m�z�n

(s.a.v.) beşer� yönünü

gölgeleyeb�l�r. 

İçerd�ğ� Konular: Sevg�,

doğruluk, şefkat, a�le, adalet,

adap, yardımseverl�k, sabır,

peygamber sevg�s�, vefa.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Sal�h Suruç-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap peygamber efend�m�ze özell�kle gençler�n �man ed�ş�ne vurgu �le
başlıyor. Hz. Al�'n�n �man ed�ş� ve sadık dost olarak n�telend�r�len Hz. Ebu
Bek�r'�n �manı �le devam ed�yor. Sad b�n Eb� Vakkas'ın annes�n�n baskısı
karşısındak� d�ren�ş�n� ve gelen ayet üzer�ne Allah'a �man noktasında
anne babaya tab� olunmayacağı bel�rt�l�yor. Yakın akrabalardan başlayan
tebl�ğ�n Ebu Leheb ve Ebu Tal�b'�n efend�m�ze (s.a.s.) bakış açıları ve
tavırları anlatılıyor. Açıktan tebl�ğ emr�n�n gel�ş� �le efend�m�z�n Safa
tepes�nden yaptığı konuşma, efend�m�ze yapılan tekl�flere karşı "Ayı ve
güneş� el�me verseler davamdan vazgeçmem!" �fades�ne yer ver�l�yor. Hz.

Hamza ve Hz. Ömer'�n müslüman oluşu, ayın �k�ye yarılması muc�zes�, Ebu
Tal�b ve Hz. Hat�ce'n�n vefatı �le devam eden k�tapta Ta�f yolculuğu, İsra
ve M�raç olaylarına da yer ver�lm�şt�r. K�tabın son bölümler� �se h�cretten
bahsed�yor. 

1)Genç sahabeler hakkında araştırma yapılab�l�r. "K�m hang� yaşta �man
ett�,  ve nasıl h�zmetlerde bulundu?" sorularına cevap aranab�l�r.
2)Hz. Hamza ve Hz. Ömer'�n (r.a.) öne çıkan özell�kler� hakkında sunum
hazırlanab�l�r.
3)Öğrenc�lerden sadakat ve Hz. Ebu Bek�r (r.a.) konulu b�r konuşma
yapmaları �steneb�l�r.
4)Öğrenc�lere "İsra ve M�raç ned�r, Kudüs Müslümanlar �ç�n ne �fade
eder?" konulu b�r sunum hazırlama ödev� ver�leb�l�r.

571 yılı F�l Olayı �le başlayan k�tap, peygamber efend�m�z�n (s.a.s.)

çocukluk ve gençl�k yıllarını konu alıyor. Doğumunda meydana gelen
olağanüstü olaylar, a�les� ve süt annes� �le olan �l�şk�ler� anlatılıyor.
Beklenen peygamber olan efend�m�z�n (s.a.s.) yaşadığı dönemde fark
ed�len bazı özell�kler�nden, güzel ahlâkından, vefasından,

dürüstlüğünden örnekler ver�l�yor. Allah’ın h�mayes� altında oluşundan
bahsederken doğruyu ve güzel� seçen her kulun aslında Allah’ın
koruması altında olduğu vurgusu yapılıyor. Haksızlığa karşı duruşu ve
adaletl� hakeml�ğ� �le devam eden k�tapta efend�m�z�n (s.a.s.) b�z
ümmet�ne yaptığı tavs�yelerden de bahsed�l�yor.

K�tapta yer alan konular �le �lg�l� sorular hazırlanır. Sorular küçük
kağıtlara yazılır. B�r fanusun �ç�ne bırakılır. Fanustan çek�len soruların
cevabı ver�lmeye çalışılır. En çok doğru cevap veren öğrenc� oyunu
kazanır. Oyun gruplarla ya da b�reysel olarak da oynanab�l�r.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8     

Olumsuz Öge: Muc�zelere fazlaca

yer vermes� Peygamber�m�z'�n

(s.a.s.) beşer� yönünü

gölgeleyeb�l�r. 

İçerd�ğ� Konular: Sevg�,

doğruluk, şefkat, a�le, adalet,

adap, yardımseverl�k, sabır,

peygamber sevg�s�, vefa.
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Etkinlik

Etkinlik

Kalb�n� İy�leşt�rmek İster m�s�n?

Kalb�m�n Efend�s� - 3

Sal�h Suruç-Genç T�maş

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: “Boş Yumurta”

(s.122-129) h�kâyes�nde Hz. İsa

�le �lg�l� anlatılanlar İslam

�nancına uymamaktadır. 

İçerd�ğ� Konular: Paylaşma,

sabır, az�m, vefa, adalet, dostluk,

üm�t, hürmet, denge, sevg�.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Met�n Karabaşoğlu-Nes�l

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Eser beş bölümden oluşur. “Bakış Açıları” başlıklı �lk bölümde y�rm�
h�kâye anlatılır. “İk�l� Öyküler” başlığını taşıyan �k�nc� bölümde �k�
kahramanın yer aldığı sek�z h�kâye yer almaktadır. Y�rm� üç h�kâyen�n
anlatıldığı üçüncü bölümde �se “İnsanı Onaran Meseller”e yer ver�lm�şt�r.
“Mesel Tadında Yaşanmış Öyküler”e yer ver�len dördüncü bölümde �se
on adet h�kâye anlatılmıştır. On h�kâyel�k “Yaşanası Öyküler” bölümü
k�tabın beş�nc� ve sonuncu kısmıdır. Yazarının da �fades�yle bu h�kâyeler�n
kahramanları “H�nd�stan’da b�r sucu, yaşlı b�r Kızılder�l�, Japon
adalarındak� �k� keş�ş, Bağdat’ta b�r tüccar…”dır. Ölümden Sonra, Akıl
Okulu, Çatlak Kova, Korku, Ağ, Zeh�r, Son Günmüş G�b�, Gece Mesa�s�
günümüz gençler�n�n gönüller�ne ş�fa olab�lecek güzel h�kâyelerden
bazılarıdır.

Öğrenc�lerle “Söz Sende” etk�nl�ğ� yapılab�l�r:
• En beğend�ğ�n�z h�kâyey� anlatınız.

• Bu h�kâye üzer�ne 2 dak�kalık b�r konuşma yaparak, s�zde uyandırdığı
duyguyu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Peygamber efend�m�z�n Med�ne'ye h�cret� �le başlayan, ser�n�n üçüncü
k�tabı y�ne genç hatta çocuk yaşta �man eden b�r sahab� olan Enes b�n
Mal�k'�n h�kâyes� �le devam ed�yor. Ensar-muhac�r kardeşl�ğ�n�n hemen
ardından Mesc�d-� Neb�'n�n �nşa ed�lmes� anlatılır. Bed�r, Uhud ve
Hendek savaşlarının anlatıldığı k�tapta her b�r savaş ve fet�hten
Müslümanların çıkarması gereken derslere de yer ver�l�r. Ayetlerle
desteklenen anlatım, k�tabı sadece kronoloj�k b�r anlatım olmaktan
kurtarmıştır. İslam'a davet mektupları,  Hayber'�n feth�, Mekke'n�n feth�,
Huneyn Gazves� anlatılmıştır. Peygamber efend�m�z�n (s.a.s.) süt kardeş�
Şeyma �le karşılaşması ve b�r vefa örneğ� olarak Mekke'de kalmayarak
Med�ne'ye dönüşü �se duyguların yoğunlaştığı bölümler� oluşturmuştur.
K�tabın son kısmında efend�m�z�n oğlu İbrah�m'�n vefatı ve Veda Hutbes�
�le efend�m�z�n (s.a.s.) vefatları hüzünlü b�r şek�lde anlatılmış. 

H�crette efend�m�z�n (s.a.s.) aldığı tedb�rler nelerd�r? Efend�m�z�n
Allah'ın yardımı kend�s�yle olmasına rağmen tedb�rler alması b�ze
ney� anlatır?
Med�ne'de efend�m�z (s.a.s.), kalacağı yer� bel�rlerken yaptığı
uygulama b�ze ney� anlatır?
Ensar-muhac�r kardeşl�ğ� günümüzde nasıl uygulanab�l�r?
B�r İslam'a davet mektubu yazacak olsan k�me ve nasıl yazardın?

 Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8     

Olumsuz Öge: Savaş tasv�rler�

ş�ddet �çer�kl� olarak ayrıntılı

şek�lde �şlenm�ş.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�,

doğruluk, şefkat, a�le, adalet,

adap, yardımseverl�k, sabır,

peygamber sevg�s�, vefa.
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Etkinlik

Etkinlik

Kuşların D�l�

Kuranı Merak Ed�yorum

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, kararlılık,

cesaret, umut, benl�ğ�nden

vazgeç�ş.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

''Bu zamanda h�çb�r topluluk pad�şahsız olur mu? O halde b�z de
kend�m�ze pad�şah seçel�m." d�yen kuşlar, Hüdhüd kuşunun
rehberl�ğ�nde kuşların sultanı S�murg'a doğru yolculuğa çıkarlar. Kuşlar
yolculuk sırasında Hüdhüd'e mazeretler �ler� sürerler. Hüdhüd onlara �kna
ed�c� cevaplar ver�nce yollarına devam ederler. Önler�ndek� yed� vad�y�
geçerek S�murg'a ulaşacaklardır. Yed� vad� �stek, aşk, b�lg�, �st�ğna (gönül
tokluğu, doygunluk), tevh�d, hayret ve son olarak da yokluk vad�s�d�r.
Kuşlar yola düşerler, k�m� yolda kalır, k�m� yem bulmak �ç�n �ner, k�m�
açlıktan ölür. Sonunda yüz b�nlerce kuştan sadece otuz kuş hasta ve
b�tk�n halde vad�ler� aşarlar. Heps� pervane g�b� S�murg'un aşkından
er�y�p g�derler. Heps�n�n önüne b�rer kağıt konur ve o kağıtta başından
ber� ne yapıp ett�lerse onlar yazılıdır. Öyle utanmışlar k� canları da yok
olmuş halde arınırlar. Sonunda S�murg, bel�r�ver�r. Aslında S�murg
ded�kler�n�n kend�ler�nden �baret olduğunu anlarlar. S�murg'a bakınca
kend�ler�n� görürler, kend�ler�ne bakınca da S�murg'u görürler. 

H�kâyen�n ana f�kr� ned�r?
H�kâyede Hüdhüd kuşu k�m� tems�l eder?
H�kâyede S�murg k�m� tems�l eder?
H�kâyede kaç vad�den geç�l�r?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorularak k�tap hasb�hal� yapılab�l�r:

Hz. Peygamber’�n (s.a.s.) en büyük muc�zes� Kur’ân-ı Kerîm hakkında
çocukların akıllarına gelen sorulara cevaplar ver�lmeye çalışılmıştır.
Kur’an, n�ç�n Arapça? Kur’an’ı, sadece Türkçes�’nden okusak daha �y�
olmaz mı? Pek�, anlamadığımız halde Arapça Kur’an okumanın ve
d�nlemen�n b�ze ne faydası var? Kur’an, madem Allah’ın sözüdür, neden
�nsan sözler�ne benz�yor? Kur’an neden 23 sene g�b� uzun b�r zaman
�ç�nde gönder�ld�? Kur’an-ı Ker�m’de yer alan bazı b�l�msel muc�zeler…
Madem Kur’an’da böyle b�l�msel muc�zeler var, neden onları hep
Müslüman olmayanlar keşfed�yor? Eser, okur �le hasb�hal eder g�b� rahat
b�r üslupla kaleme alınmıştır. Konular ara başlıklarla bölünerek uzun ve
yorucu b�r met�n olmaktan çıkarılmıştır. Sonunda Kur’ân-ı Ker�m �le �lg�l�
en öneml� kavramların açıklandığı küçük b�r sözlük bölümü eklenm�şt�r.

1)“Kur'an ve Ka�natı B�rl�kte Okuyoruz” adlı b�r pano çalışması yapılab�l�r. 
Kur'an-ı Ker�m’de ka�nattak� ayetler üzer�ne düşünmeye sevk eden
ayetlere yer ver�leb�l�r. (Kur’an'da geçen b�tk�ler, hayvanlar, gece ve
gündüz, yıldızlar, dağlar vb. hakkında)

2)K�tabın sonundak� sözlük bölümünden sınıf panosuna "Kur'ân
Kavramları" adında b�r pano çalışması yapılab�l�r.
3)K�tapta ver�len b�lg�lerden hareketle b�r araştırma yapılarak "Kur'ân ve
B�l�m" başlıklı b�r pano çalışması da yapılab�l�r.

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç, tefekkür,

b�l�m, tab�at.
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Etkinlik

Etkinlik

Kuyudak� Çocuk Hz. Yusuf

Kutlu Peygamber�m

Vural Kaya-Nar Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, ahlak,

�man, kıskançlık, �ffet, affed�c�l�k.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

A. Yılmaz Boyunağa-İlk Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tapta Hz. Yusuf’un kıssası anlatılmıştır. Kardeşler�n�n kıskançlığına
maruz kalır ve sonunda kuyuya atılır. Daha sonra kuyudan kurtaran k�ş�ler
tarafından Mısır’da köle olarak satılır. Satın alan k�ş� Mısır'ın en yetk�l�
k�ş�ler�nden Az�z'd�r. Hanımı Züleyha �le kend�s�n�n h�ç çocuğu olmamış,

Hz. Yusuf'u da kend� çocukları g�b� büyütme n�yet�yle satın almıştır.
Aradan yıllar geçer, Yusuf büyür. F�z�k� güzell�ğ� daha da ortaya çıkar.
Az�z'�n hanımı Züleyha, Hz. Yusuf'a karşı farklı h�sler beslemeye başlar ve
ona olan aşkı yüzünden Hz. Yusuf z�ndana atılır. Yıllarca bu ç�leye
katlanan Hz. Yusuf b�r gün hükümdarın gördüğü rüyasını tab�r ederek
z�ndandan kurtulur ve hükümdarın haz�neler�nden sorumlu yardımcısı
olur. Daha sonra Mısır’da kıtlık yılları geld�ğ�nde Hz. Yusuf kardeşler� �le
karşılaşır. Kend�s�n� tanımayan kardeşler�nden �nt�kam almaz, güzel b�r
plan yapar ve onlar yıllar önce yapmış oldukları kötülüklerden dolayı çok
p�şman olurlar. Hz. Yusuf a�les�ne kavuşur. 

Öğrenc�lerle beraber Hz. Yusuf kıssası t�yatro olarak canlandırılıp
özell�kle kardeşler arasında yaşanan kıskançlık meseles�nde empat�
kurmaları sağlanab�l�r. Öğrenc�lere kend�ler� Hz. Yusuf'un ab�ler� yer�nde
olsaydı, nasıl b�r davranış serg�leyecekler� sorulab�l�r.

Hz. Muhammed'�n Gençl�k ve Çocukluk Dönem�: Bu bölümde Hz.

Muhammed'�n (s.a.v) doğumu �le başlayıp, babasının ve annes�n�n vefatı,
dedes� ve amcasının sah�plenmes�, gençl�ğ�, evl�l�ğ� ve güven�l�r �nsan
oluşu anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'�n (s.a.s) Peygamberl�k Dönem�:
Hz. Muhammed'e (s.a.s) gelen �lk vah�y, davet�n yaygınlaştırılması,
Daru'l-Erkam, Müslümanlara yapılan baskı ve ez�yetler, Habeş�stan'a
h�cret ve Hz. Hat�ce �le Ebu Tal�b'�n vefat ett�ğ� hüzün yılı, Ta�f yolculuğu
ve Akabe B�atları anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'�n (s.a.s) H�cret� ve
Med�ne Dönem�: Bu bölümde H�cret ve Ensar-Muhac�r kardeşl�ğ�
anlatılmaktadır. Yen� b�r devlet�n kuruluşu, Bed�r, Uhud ve Hendek
savaşları anlatılmaktadır. Mekkel� müşr�kler �le Müslümanlar arasında
yapılan Hudeyb�ye Antlaşması, Hayber'�n feth�, B�zans �le �lk savaş Mute
savaşı, Mekke'n�n feth�, veda hutbes� ve peygamber efend�m�z�n vefatı �le
k�tap sonlanmaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede, kaç tar�h�nde doğmuştur?
Hz. Muhammed'�n (s.a.s.) anne, baba, amca, dede, eş ve çocukla-

rının �s�mler� nelerd�r?
Hz. Muhammed'e(s.a.s.) gelen �lk vah�y nerede ve ne zaman gelm�ş-

t�r?
Hz. Muhammed'�n (s.a.s.) güven�l�r ve dürüst olma özell�ğ�nden do-

layı ona ver�len lakab ned�r?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, saygı,

hoşgörü, adalet, yardımseverl�k,

güven, dostluk, a�le, kardeşl�k.
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Etkinlik

Etkinlik

Küçük Şehîd

Küçük Büyükler

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: İnanç, anne

baba sevg�s�, peygamber sevg�s�,

şehadet, merhamet.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Adem Saraç-Erkam Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Hz. Umeyr, Müslüman olan �k� ab�s�nden İslam d�n�n� öğren�r ve
Müslüman olur. En büyük ab�s� Utbe �le d�ğer üç kız kardeş� �se müşr�kt�r.
Anneler� de evlatlarının Müslüman olmasına karşıdır. Hatta ab�s� Sa’d’ı 
 d�n�nden döndürmek �ç�n çok gayret eder. Yemey� �çmey� terk eden
annes�, ölümünden kend�s�n�n sorumlu olacağını söyler. Sa’d
vazgeçmey�nce, müşr�k anne oğlu Sa’d’ı mahzene hapseder. Fakat Umeyr
ab�s�n�n mahzenden kurtulmasına yardımcı olur. Umeyr �k� ab�s� �le
b�rl�kte Med�ne’ye h�cret ett�ğ�nde on beş yaşlarındadır. Peygamber
efend�m�z (s.a.s.) onu Sa’d B�n Muâz �le kardeş �lan eder. Bed�r Savaşı
hazırlıkları başladığında Umeyr de savaşa katılmak �ster fakat yaşı küçük
olduğu �ç�n orduya katılmasına �z�n ver�lmez. Çok üzülen Umeyr Allah
Resûlü’nün (s.a.s.) huzuruna çıkıp ısrarla r�ca eder. Sevg�l�
peygamber�m�z bu aslan yürekl� cesur sahabes�n� daha fazla üzmek
�stemeyerek onun da orduya katılmasına müsaade eder. Böylel�kle Umeyr
B�n Ebu Vakkas Bed�r Savaşı’nın en küçük şeh�d� olmak şeref�ne na�l olur.

1)K�tabın t�yatrosu yapılab�l�r.
2)Öğrenc�ler k�tabın �çer�s�nde d�kkatler�n� çeken b�r yer� sınıfta arka-

daşlarıyla paylaşab�l�r.

İslam d�n�n�n Med�ne’de �lk defa yayılması ve Hz. Eyüb ve a�le fertler�n�n
Müslüman oluşuyla başlar. Daha sonra a�len�n babası Akabe B�atları �ç�n
Mekke’ye g�der. Ev�n küçük ve pek akıllı kızı sevg�l� peygamber�m�ze
selam söylemey� �hmâl etmez. Mekke dönüşü baba, küçük kızına şu güzel
haber� ver�r. Küçük Amre’n�n selâmını Allah Resûlü’ne ulaştırmıştır.
Babaları şu büyük müjdey� de ekler: Allah Resûlü Med�ne’ye h�cret
edecekt�r. Âlemler�n Sultânı Medîne’ye teşr�f buyurunca bu kutlu â�le en
büyük saâdete nâ�l olur. İslam tar�h�ne altın harflerle yazılan bu mesut
a�len�n b�rb�r�nden güzel hatıralarını okurken, onların böyles�ne b�r
devlete nasıl lâyık olduklarını da anlayacaksınız.

Öğrenc�lerle “Allah Resûlü (s.a.s.) bulunduğunuz şehre h�cret etseyd�
s�z�n ev�n�zde m�saf�r olarak kalsaydı ev�n�zde ve a�le yaşamınızda neler
değ�ş�rd�?” sorusu üzer�nden f�k�r paylaşımı yapılab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: M�saf�rperverl�k

sorumluluk, a�le �l�şk�ler�, nezaket,  

peygamber sevg�s�, cömertl�k.
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Malcolm X - Hacı Mal�k El-Şahbaz 

Küçük Şehzade

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Irkçılık, İslam

d�n�n evrensell�ğ�, eş�tl�k, adalet,

mücadele.

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Hr�st�yan ve s�yah� b�r a�lede doğan Malcolm X adlı İslam düşünürünün
çocukluk yıllarından �t�baren hayat öyküsü ve onun verd�ğ� mücade
anlatılmaktadır. K�tap, Amer�ka'nın 1925-1965 yılları arasındak� sosyal ve
toplumsal durumu hakkında f�k�r vermekted�r. Irkçılığın anlaşılması ve
aynı zamanda yaşattığı yıkımlar �le �lg�l� �y� b�r mesaj vermekted�r.

Şehzade Süleyman’ın hat çalışmasının anlatıldığı �lk h�kâyede, kend�
adını yazıp çalışmasını çok beğenen şehzade, hemen bunu sultan
babasına göstermek �ster. Sultanın muhafızı Abdullah �le konuşunca
şehzade hatasını anlar. “Kırk B�n Kapılı Haz�ne” �s�ml� h�kâyede �se
Şehzade Süleyman b�r rüya görür. Düşünde b�r çoban köpeğ�n�n sırtında
dağları tepeler� dolaşır. Dadısından rüyasını yorumlamasını �ster. Üçüncü
h�kâyede �se şehzade Süleyman sarayda neden bu kadar çok muhafız
olduğunu sorgular. Dördüncü ve beş�nc� h�kâyeler �se b�r pad�şah �le vel�
b�r zatı h�kâye eder. Ülkes�n� adâletle yöneten ve halkı tarafından çok
sev�len b�r pad�şah vardır. Sultan, âl�mlere çok değer ver�r. B�r gün
ülkes�ne Abdülkâd�r adında genç b�r âl�m gel�r ve sultanın sevg�s�n�
kazanır. Hükümdarın düşmanları İzak adındak� b�r Yahud� âl�m�n� casus
olarak saraya sokarlar. İzak, sultanın takd�r�n� kazanarak Abdülkâd�r �le
hükümdarın arasını açmaya çalışır.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Edep, tevazu,

cömertl�k, adalet, �l�m, kanaat,

şükür.
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Etkinlik

Mehmet Âk�f İst�klal Şa�r�

Mav� Kuş

Mustafa Kutlu-Dergah

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Çalışkanlık,

sabır, fedakar, vefa,

vatanperverl�k.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

Bu k�tap DKAB, Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

Mehmet Ak�f Ersoy 1873 yılında dünyaya gözler�n� açtı. Ak�f; neşel�,
hareketl� ve zek� b�r çocuktu. Yazları kışa çev�ren b�r savaş, gel�p b�r
ülkey� can ev�nden vurmuştu: B�r�nc� Dünya Savaşı. Korku, gözyaşı, kan,

göç, ayrılık ve bolca ölüm vardı. Koskoca Osmanlı Devlet�’n�n gücünden
kuvvet�nden artık eser yoktu. Analar yavrularını kınalayıp b�r b�r cepheye
gönder�yordu. Belk� de b�r daha h�ç görmemek üzere. O yangın
yerler�nde tertem�z alınlarından vurularak yere ser�len o can evlatlar
Anadolu’dak� gar�ban analarının c�ğerler�ne h�ç sönmeyecek közler
bırakıyordu. Bu közlerden b�r� de dertl� şa�r Mehmet Ak�f’�n yüreğ�nde
yanıyordu. Onun el�nden en çok yazmak gel�yordu. Günlerce gecelerce
beyn� zonkluyor ve sonunda memleket�n her köşes�nde, cepheler�n orta
yer�nde yaralı ve yorgun gönüllere merhem süren, aşk olan, şevk olan,

üm�t olan d�zeler yankılanıyordu. Ak�f d�zeler�yle ş�fa dağıttı. B�z onu
“İst�klal Şa�r�” d�ye �k� kel�meye sığdırdık ama o, en az kalem� kadar tes�rl�
yaşantısıyla �k�nc� b�r ş��r daha yazdı.

Ş�r�nyurt kasabası �mkanları kısıtlı olan b�r yerd�r. Bu sebeple yolcuları
götürecek tek otobüs Mav� Kuş'tur. Mav� Kuş'un şoförü Del� Kenan'dır.
Kenan otobüsün tam�r�yle uğraşırken yabancı olduğu her hal�nden bell�
olan b�r yolcu bavuluyla otobüse gelmekted�r. Hanımı Çardaklı kahvede
güzel b�r kızla otobüsün kalkmasını beklemekted�r. Onlar otururken Sefa
Otel'den g�zl� pol�s olan del�kanlı onları seyretmekted�r. Dürbünde tuhaf
g�y�ml� 2 tane adam uzaktan otobüse gelenler� seyretmekted�r. O esnada
hasta b�r kadın ve eş� kol kola otobüse doğru g�tmekted�r. Arkasından
ağlayan yaşlı b�r baba ve evlatları gelmekted�r. Kuyumcu Nazım kan ter
�ç�nde ürkek adımlarla otobüse çoktan b�nm�şt�r. Neşe ve Murat ç�ft�
farklı hayallerle geld�kler� kasabadan umduğunu bulamamışlar,
evl�l�kler�n�n tartışma sebeb� hal�ne gelm�şt�r. Beş�r Ağa, hükümet tab�b�
Yahya, jandarmalar ve eller� kelepçel�  b�r mahkum... Statüler� b�rb�r�nden
farklı olan yolcular aynı şartlarda mecburen sabır göstererek b�r
yolculuğu tamamlamak zorundadır. İstasyona varıldığında ''STOP'' ses�
duyulur. Gerçekl�k ve kurgu b�r anda karşı karşıya gel�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 211

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yoksulluk,

fan�l�k, umut, mücadele, sabır.

H�kâye hang� kasabada geçmekted�r?
H�kâyede yer alan kahramanlar k�mlerd�r?
S�z� en çok etk�leyen kahraman k�md�r?
H�kâyen�n ana düşünces� ned�r?

Öğrenc�lere şu soruları sorulab�l�r:
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Malazg�rt'te B�r Cuma Sabahı

Kutü'l Amâre Osmanlı'nın Son Tokadı

İsma�l B�lg�n- Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

Özell�kle 8. sınıf öğrenc�lere

müfredatta da �şlenen konulara

paralel olarak okutulab�l�r. 

İçerd�ğ� Konular:  M�ll� kültürün

korunması, tar�h b�l�nc�, sabır,

vatan sevg�s�, fedakarlık,

dayanışma, bağımsızlık, barış.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge: Argo kel�me

�çer�yor. Genel mesajın yanında

göz ardı ed�leb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Sabır, hoşgörü,

kardeşl�k, alçakgönüllülük, �nanç,

gurura kapılmama.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler  ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yavuz Bahadıroğlu-Nes�l Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Baş karakterler Abdurrahman ve çocukken kaçırılan oğlu Tek�n'�n başına
gelenler anlatılmaktadır. Malazg�rt Savaşı esnasında yaşananlara,

Alparslan ve Romen D�yojen arasındak� çek�şmeye yer ver�lm�şt�r.

K�tap Kutü'l Amâre zafer�n� roman tadında anlatmaktadır. Irak
cephes�nde İng�l�z kuvvetler� Osmanlı askerler�nden kaçarak Kut şehr�ne
sığınır. Karşılarında Kut'ül Amâre'y� İng�l�zlere bırakmamaya kararlıdır.
İng�l�zl kuvvetler�n�n  amacı Kut'u aşarak Bağdat'a ulaşmaktır. İng�l�z
askerler� b�r yandan Osmanlı'nın kararlı ve �nançlı askerler�yle uğraşmak
d�ğer yandan �se açlık ve sıcaklarla mücadele etmekt�r. Şehre çeş�tl�
yolarla erzak get�rmeye çalışan İng�l�zler her sefer�nde başarısız
olmuşlardır. Irak cephes�ndek� bu zafer savaşın şartları, yaşanan
sıkıntılar, savaşın yaşandığı coğrafyanın özell�kler� açısından çok güzel
tasv�r ed�lm�ş.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=293
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Muhammed Al� / Örnek İnsanlar D�z�s� 

Muc�zeler Fabr�kası / Yeryüzü Ayetler� - 2

Özkan Öze-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 96

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, saygı,

az�m, mücadele, karakter, �nanç,

dava, a�len�n önem�.

*Bu k�tap DKAB ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Sevg� Başman-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB, PDR ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ünlü boksör Muhammed Al� Amer�ka’nın Lou�sv�lle şehr�n�n zenc�
mahalles�nde Hr�st�yan b�r a�len�n çocuğu olarak dünyaya gel�r.
Çocukluğundan ber� süregelen boksa olan yeteneğ� ve �lg�s� keşfed�l�r.
Büyük gayret ve çalışmalar sonucunda henüz küçük yaşlarda boks
alanında başarılar elde etmeye başlar. Henüz 18 yaşındayken "Dünya
Şamp�yonu" olarak büyük b�r ün kazanır. Dünya şamp�yonu olduktan kısa
b�r süre sonra Müslüman olduğunu �lan eder. Müslüman olması sonucu
şamp�yonluğunun alınması, hap�s cezası g�b� büyük zorluklarla karşılaşır.
Muhammed Al� yaşadığı tüm zorluk ve engellere rağmen, d�n�n�
yaşamaktan vazgeçmez. Daha sonra tekrar dünya şamp�yonu olur.
Ölünceye kadar hayatını İslam’a ve �nsanlığa h�zmet ederek devam
ett�rm�şt�r.

Su ve kıymetl� maden deposu olan dağların dağlar kadar faydaları vardır,
saymakla b�tmez. Toprak �se bünyes�nden sayısız muc�zey� barındırır. 1

sant�ml�k toprağın oluşumu yüzyıllar alır. Ağaçlardak� yapraklar da
öyles�ne sıradan b�r şek�lde d�z�lmed�kler� g�b� kuruyup dallarından
düşüvermes� de kend�l�ğ�nden olan bas�t b�r �ş değ�ld�r. İnsanın �skelet
yapısını oluşturan kem�kler ve eklemler de muc�zev� sırlar �ht�va eder.
Tavuğun yumurtlayıverd�ğ� b�r yumurta har�ka b�r mühend�sl�k tasarımına
sah�pt�r. Uçmalarını mümkün kılan kem�k yapıları, kanatları ve kuyruk
tasarımları kuşların b�rer tesadüf değ�l muazzam b�r tasarım har�kası
olduğunu göster�r. Bal mumundan yapılan “Arının Ev�”ndek� altıgen bal
petekler� sadece balla dolu değ�ld�r. “Bal Nasıl Yapılır?” bunu
öğrend�ğ�n�zde, bal petekler�n�n, �nsan aklını hayretler �ç�nde bırakan
sırlarla dolu olduğunu da anlarsınız. Bu k�tap b�r h�kâye �le son bulur.
Sah�lde kuzenler� �le oynarken avucunun �ç�ne aldığı den�z kumunun
sayısını merak eden b�r çocuk, bu muammayı gece gökyüzünü
seyrederken çözer… “Kum Tanes� ve Yıldızlar.”

Tür: Araştırma-İnceleme

Sayfa Sayısı: 149

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: 50. sayfa �le  78-

80. sayfalarda geçen �fadeler

çocukları yanlış davranışlara

yönlend�reb�l�r.

İçerd�ğ� Konular: Kur’ân, b�l�m,

Allah, düzen ve �nt�zam.

K�tapta ver�len b�lg�lerden hareketle öğrenc�lerden “Kâ�nâttak�
Muc�zeler” başlıklı b�r sınıf panosu oluşturmaları �steneb�l�r. Bu panoda
toprak, b�tk�ler, ağaçlar ve meyveler, yumurtanın sırrı, �nsan �skelet�,
kuşlar, arılar ve bal �le �lg�l� b�lg�ler ve Kur’ân-ı Kerîm’de bu hak�katlere
�şaret eden âyet-� ker�melere yer ver�leb�l�r.

Öğrenc�lere Muhammed Al� g�b� dünya üzer�nde hayatı örnek
alınab�lecek şahs�yetlerle �lg�l� araştırma ödev� ver�leb�l�r. Öğrenc�ler
araştırma sonuçlarını sınıfta paylaşır ve araştırmaların kısa özetler� sınıf
panosuna asılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Muhteşem Komutan Fat�h

Muhteşem B�l�m İnsanları

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Aklısel�m, �l�m,

az�m, cesaret, �man, hedef, sabır,

dava, dua, �rfan, tevekkül, şükür,

çalışkanlık, sevg�.

*Bu k�tap DKAB ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

 K�tap Fat�h Sultan Mehmed'�n doğum tar�h�nden, soyundan başlayarak
aldığı eğ�t�mden, hocası Ak Şemsedd�n'den bahseder. �lk taht deney�m�
ve daha 12 yaşında olmasına rağmen babasına yazdığı o muhteşem
mektup d�kkat çeker. Aldığı eğ�t�m yelpazes� kend�s�ne adeta hayran
bırakır. Gülümseten okul karnes�ne b�le yer ver�lm�ş. Sevd�ğ�
yemeklerden, hayaller�ne kadar �lg� çek�c� b�lg�ler �ht�va eder. İstanbul
Feth�'n�n önces� ve sonrasını ele alır. Ortaya koyduğu zekasıyla yabancı
tar�hç�ler� b�le kend�s�ne hayran bırakır. Gerek B�zans halkına gerekse
kend� halkına nasıl davrandığı d�le get�r�l�r. Eğlencel� anlatımıyla okuyan
her öğrenc�n�n beğeneceğ� b�r k�taptır. 

B�l�m dünyasına yolculuk yapan öğrenc�, dünyanın �lk yüz ölçümünü
yapan, mer�dyenler üzer�nde çalışan Al� Kuşçu adında b�r b�l�m adamının
olduğunu öğren�r. Bulaşıcı hastalıklar ve m�kroplarla �lg�l� �lk keş�fler ve
çarpıcı b�lg�ler elde edenler�n İbn-� S�na ve Akşemsedd�n olduğunu
öğren�r. K�tap merak uyandıran ve eğlencel� anlatımıyla çocukların z�h�n
dünyalarını uyandırır, tar�h�m�z�n değerl� b�l�m adamlarını tanıtır. B�l�m
adına tefekkür etmey�, hayal kurab�lmey� öğretecek b�r eserd�r.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İl�m, aklısel�m,

sabır, az�m, gayret, hürmet,

doğruluk, tefekkür.

1)B�l�m adamı- buluşu şekl�nde har�ta yapılab�l�r.
2)B�lmece- bulmaca hazırlanab�l�r.
3)Öğrenc�lerden �sted�kler� b�l�m adamını kar�katür ç�zerek anlatmaları
�sten�r. Sınıftak� d�ğer öğrenc�lerden kar�katürde anlatılanın k�m
olduğunu bulması �sten�r. 
4)Drama, t�yatro yapılab�l�r.
5)B�l�m adamına özel buldukları buluşa uygun destekley�c� ayet, had�s
bulunab�l�r.
6)Kavram kartları hazırlanab�l�r.

Res�m yarışması, har�ta yarışması, gem� yapımı, İstanbul-surlar-gem�ler
maket�, b�lmece, bulmaca, t�yatro, drama, ş��r g�b� etk�nl�kler yapılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Nasıl Müslüman Oldular? -1 

Muhteşem Zafer Çanakkale

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Üç k�taplık ser�de �ler� gelen sahabeler�n Müslüman olma h�kâyeler�
anlatılmıştır. Bu k�tapta h�dayet öyküsü yer alan sahabeler şunlardır: Zeyd
b. Amr b. Nufeyl, Amr b. Abese, Abdullah İbn Mesud, Habbab, Addas,

Tufeyl b. Amr, Hz. Hamza, Rükane, Muaz, Süreka, Ebu Zer, Dımad, Dımam
İbn Salebe, Yesar, M�ra, Eban, Ümmü Süleym, Amr b�n Cemuh, Ebu'd-

Derda. Bu h�kayeler�n bazılarında put �nancının saçma geld�ğ�, �nsanların
�çler�nde olan boşluk duygusunun onları Müslümanlığa yöneltt�ğ�
görülmüştür. H�kayeler �lk dönem Müslümanlarının prof�ller�n ortaya
koymuştur. En öneml�s� h�kâyelerden peygamber efend�m�z�n (s.a.s.) ne
kadar anlayışlı, nezaket sah�b�, sabırlı olduğu çıkarımı yapılab�lmekted�r.

Çanakkale Savaşı'nı ele almadan önce Osmanlı Devlet�'n�n durumunu,

yabancı devletler�n Osmanlı'yı b�t�rme arzularının sebepler�n� ele alır.
Savaşa g�rme sebepler�, �t�laf ve �tt�fak devletler� çok anlaşılır b�r üslupla 

 açıklanır. Savaştığı cephelerde, komutanların kahramanlıklarına kadar
57.  Alay'ın gösterm�ş oldukları �nanılmaz ve unutulmaz kahramanlıklarını
ele alır. Okuyucu k�m� zaman duygulanacağı, k�m� zaman atalarıyla gurur
duyacağıı satırları okurken belk� de fark etmeden göğüsler�ndek� �man,

vatan, bayrak aşkı katman katman yükselecekt�r. Seyy�d Onbaşı, Cevat
Paşa ve n�ce komutanlar çocuklarımızın kahramanı olab�l�r. Kısaca
yapılan stratej�ler, görülen rüyalar, döşenen mayınlara kadar,
Çanakkale'n�n nasıl geç�lmed�ğ� ele alınmıştır.

Har�ta, b�lmece, bulmaca, Çanakkale sembollü maketler, t�yatro g�b�
etk�nl�kler yapılab�l�r.

1)Öğrenc�lerden en etk�lend�ğ� sahaben�n h�kayes�n� sınıfta paylaşması
�sten�leb�l�r. 
2)En beğen�len h�kâyeden sınıfça t�yatro oyunu hazırlanılab�l�r. 
3)Derslerde b�r sahabe kıssası okunup soru sorulab�l�r. "Bu sahabeden
önceden b�len�n�z var mıydı? S�z olsanız nasıl davranırdınız?" g�b� soru-

larla ders�n d�kkat çekme kısmında k�tapta geçen kıssalar kullanılab�l�r.

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor. 

İçerd�ğ� Konular: Aklısel�m, �l�m,

az�m, cesaret, �man, hedef, sabır,

dava, dua, �rfan, tevekkül, şükür,

çalışkanlık, sevg�.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç,

yardımlaşma, nezaket, sevg�,

saygı.
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Etkinlik

Etkinlik

Nasıl Müslüman Oldular? -3 

Nasıl Müslüman Oldular? -2 

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Özkan Öze-Uğurböceğ� Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ser�n�n üçüncü k�tabında s�yerden aş�na olunan �s�mlere de yer
ver�lm�şt�r. Bu merakı daha da arttırmaktadır. Bu k�tapta h�dayet öyküsü
yer alan sahabeler şunlardır: Suheyb, Varaka, Hz. Al�, Şa�r Leb�d, Osman
B�n Mazun, Hal�d B�n As, Büreyde, Cündüb B�n Amr, �lk hemş�re Rufeyde,

Huzeyfe B�n Utbe, Sad B�n Eb� Vakkas, Keler, Uhban, Ebu Yas�r, Hassan
B�n Sab�t, Hz.Abbas, Z�bara, Talha B. Ubeydullah, Ebu Kuhafe, Cebr, B�şr,
Selman-ı Far�s�.

Üç k�taplık ser�de �ler� gelen sahabeler�n Müslüman olma h�kâyeler�
anlatılmıştır. Bu k�tapta h�dayet öyküsü yer alan sahab�ler şunlardır:
Osman b.Maz, Zülb�cadeyn, Kays b. Nüşbe, Ebu Hureyre'n�n annes�,
Dıhye, Eban, Meysere, Sümame b. Üsal, Har�s b. H�şam, Ebu Mahzure,

Hal�d b. Vel�d, Amr b. As, İkr�me, Safvan, Umeyr, Abdullah b. Selam,

Şeyma, Huza�, Hz.Ömer, Süreka, Hakem b. Keysan, Ebu Süfyan b. Harb,

Dusur, Amr, Kürz.

1)Öğrenc�lerden en etk�lend�kler� sahaben�n h�kayes�n� sınıfta paylaş-

maları �sten�leb�l�r. 
2)En beğen�len h�kâyeden sınıfça t�yatro oyunu hazırlanılab�l�r. 
39Derslerde b�r sahabe kıssası okunup soru sorulab�l�r. "Bu sahabey�
önceden tanıyanınız var mıydı? S�z olsanız nasıl davranırdınız?" g�b�
sorularla ders�n d�kkat çekme kısmında k�tapta geçen kıssalar
kullanılab�l�r.

1)Öğrenc�lerden en etk�lend�kler� sahaben�n h�kayes�n� sınıfta
paylaşmaları �sten�leb�l�r. 
2)En beğen�len h�kâyeden sınıfça t�yatro oyunu hazırlanılab�l�r. 
3)Derslerde b�r sahabe kıssası okunup soru sorulab�l�r. "Bu sahabey�
önceden tanıyanınız var mıydı? S�z olsanız nasıl davranırdınız?" g�b�
sorularla ders�n d�kkat çekme kısmında k�tapta geçen kıssalar
kullanılab�l�r.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç,

yardımlaşma, nezaket, sevg�,

saygı.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnanç,

yardımlaşma, nezaket, sevg�,

saygı.
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Etkinlik

Nur 

Ne Eks�k Ne Fazla Ka�nattak� Muhteşem Denge

İlknur Koç Aytaç-D�yanet İşler� Başkanlığı Yayınları

*Bu k�tap DKAB ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

 Mustafa Kutlu-Dergah

*Bu k�tap DKAB ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Anne babasının �lg�s�nden yoksun, babaannes�n�n sevg�s�yle büyüyen
Nur okumaya çok meraklı, dersler�nde çok başarılı b�r öğrenc� olarak
eğ�t�m hayatını tamamlar. Babaannes�n�n de desteğ�yle Kur'an okumayı,
namaz kılmayı, oruç tutmayı öğren�r. Namazlarını kılan Nur’un yıllar
�çer�s�nde b�tmeyen hak�kat arayışları kend�s� g�b� m�mar olan S�nan �le
tanışmasıyla b�r nebze de olsa cevap bulur fakat aradığı tatm�nkar
cevaplara ulaşamaz. Bu arada Nur �le S�nan b�rb�rler�n� severler fakat
�k�s� de sevdasını açığa vuramaz. Nur aradığı manev� �şaretler�
bulab�lmek �ç�n önüne çıkan tüm fırsatları değerlend�r�r. Babasının
h�dayete erd�kten sonra kurduğu yardım vakfıyla adeta memlekette
yardıma �ht�yacı olan herkese ulaşmaya çalışır, çabalar fakat cevapsız
soruları onu yer�nde durduramaz . Memleket�n farklı şeh�rler�nde mürş�t
arayışları devam eder. B�r süre b�r dergahta yaşar. Fakat aradığı kalb�
tatm�ne ulaşamaz. Kaldığı köyde ham�le b�r kadını hastaneye yet�şt�rd�ğ�
gün, b�r rüya görür ve dergahtan ayrılma kararı alır. M�mar S�nan’ın
d�yal�z hastası b�r kız kardeş� vardır. Nur “Kurtulmak �ç�n kurtarmak
gerek�r.” düsturuyla S�nan'ın kardeş�ne böbreğ�n� vererek hak�kat
arayışlarının cevabını dünyaya gözler�n� kapatarak bulmuştur artık.

İlk bölümde �nsanın yeryüzündek� hal�fe olmasından hareketle
sorumluluk değer� üzer�nde durulmuş. İk�nc� bölümde Güneş ve
evrendek� düzene d�kkat çek�lm�şt�r. Üçüncü bölümde bakışlar yeryüzüne
çevr�lerek buradan örnekler ver�lm�ş. Dördüncü bölümde �se topraktan,

b�tk�lerden ve mevs�mlerden bahsed�lerek ka�nattak� düzen üzer�nde
durulmaya devam ed�lm�şt�r. Beş�nc� bölümde renklerden bahsed�lerek
yeryüzünün rengarenk yaratılması üzer�ne düşünmek ve şükür duygusu
�çer�s�nde olmanın önem� �fade ed�lm�şt�r. Altıncı bölümde zeyt�n,

yumurta, süt ve bal örnekler�yle yaratılış muc�zes� açıklanmıştır. Son
bölüm özet n�tel�ğ�nde olup y�ne farklı örnekler ver�lerek k�tap
tamamlanmıştır.

Öğrenc�lerden evrendek� muhteşem düzenle �lg�l� kend� �lg�ler�n� çeken
b�r konuyu seç�p araştırarak arkadaşlarına sunmaları �steneb�l�r.

Tür: Deneme

Sayfa Sayısı: 72

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5      

Olumsuz Öge: S. 19'da "Güneş

dünyamıza b�r cm yaklaşsa

sıcaktan kavrulur, uzaklaşsa

soğuktan donardık" b�lg�s� yanlış

b�r b�lg�d�r. 

İçerd�ğ� Konular: Tefekkür, sevg�,

şükür, sorumluluk.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 207

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8      

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Manev�yat

arayışı, yardımlaşma, dost ve

akrabayı sah�plenme, �ht�yaç

sah�b�n�n el�nden tutma.
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Etkinlik

Etkinlik

Suya Kavuşuncaya Dek

Kara Panter

Oktay T�ryak�oğlu-Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  160

Yaş Düzey�:  12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Özgürlük,

mücadele, b�rl�kte hareket etme,

a�le olma ve umut.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, dostluk,

yardımseverl�k, fedakarlık.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

L�nda Sue Park-Beyaz Bal�na Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Kondo a�les�yle beraber G�ne 'de b�r kab�lede yaşamaktadır. Dedes�
Dakara� G�ne'dek� kab�leler�n l�der�d�r. B�r gün Cennet Çayırı'nda b�r aslan
Kondo'ya saldırır ve Kondo yaralanan aslanı �y�leşt�rmek �ç�n çabalar. Bu
olayın gelecek b�r felaket�n haberc�s� olduğunu bel�rten Dakara� yanılmaz
ve kısa süre sonra ülke Fransızlar tarafından �şgal ed�l�r. Bu �şgalden
b�rkaç k�ş� �le sadece dedes�n�n b�ld�ğ� yollardan ve geç�tlerden geçerek
kurtulmaya çalışan Kondo en sonunda yakalanır ve köleleşt�r�lmek üzere
gem�lere doldurulan kab�les�n�n yanına get�r�l�r. Gem�den b�r �syan
g�r�ş�m� �le kaçmaya çalışsalar da başarılı olamazlar. Köle olarak satılmak
üzere yolculuk başlar. Kondo'nun yarım kalan h�kayes� ser�n�n 2.

k�tabında devam etmekted�r.

Öğrenc�lerden Afr�ka'nın sömürü tar�h� �le �lg�l� b�r araştırma yapmaları
�sten�r. Tahtaya ç�z�len Afr�ka har�tası üzer�nde kıtanın zeng�nl�kler� ve
hang� ülkeler tarafından sömürüldüğü göster�l�r. Öğrenc�lerden yaptıkları
araştırmaların sonucunu paylaşmaları �sten�r. Kölel�k, sömürü kavramları
üzer�nde öğrenc�ler konuşturulur.

Salva Dut'u Güney Sudan'da çıkan savaş neden�yle Et�yopya ,Kenya ve en
son mültec� kamplarında yaşamak zorunda kalıyor. H�kâyes� Amer�kalı b�r
a�len�n evlatlık ed�nmes� �le başlıyor. Ün�vers�tede b�r kampanyaya
öncülük ederek k�tapta paralel �lerleyen Nya �le yolları kes�ş�yor. Salva'nın
Güney Sudan’dak� bu düşman kab�len�n su sorununa yardım
götürmes�yle b�t�yor.         

Öğrenc�lerden k�tabı okuduktan sonra sorular hazırlayıp b�rb�rler� �le
k�tabın kr�t�ğ�n� yapmaları �steneb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Bulutlara Ş��r Yazan Çocuk

B�l�m�n Öncüler� İbn� Baytar

El�f Akardaş- Erdem Çocuk Yayınları

Tür:  H�kâye 

Sayfa Sayısı:  120

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Çalışkanlık,

yardımseverl�k, fedakarlık,

problem çözme, sorumluluk,

dostluk, sabır.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  160

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:   6-7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, saygı,

özgüven, hoşgörü.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Beh�ç Ak-Gün Işığı K�taplığı

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Baytar Ahmet’�n oğlu Abdullah, çok meraklı ve afacan b�r çocuktur.
Babası g�b� b�tk�ler�n peş�ne düşer ve ülke ülke gezer. Z�yaret ett�ğ� her
yerde yen� ç�çekler ve b�tk�ler keşfeder. Abdullah �ç�n her b�tk� yen� b�r
ş�fa demekt�r. Merakından dolayı yaşadığı her yen� olayı b�r serüven
olarak gören Abdullah’ın b�tk�ler�n kâş�f� İbn� Baytar olma yolculuğu
anlatılmaktadır.

Öğrenc�lerden b�tk�ler�n �nsan sağlığı üzer�ndek� etk�s� üzer�nde b�r
araştırma yapmaları �sten�r. Araştırma sonuçlarından elde ed�len
materyaller sınıfın panosuna asılab�l�r.

Sevg� Can adında �çe kapanık b�r kız çocuğu, sınıfta hazırlanan proje
ödev� �ç�n f�k�r bulamazken çantası boş b�r şek�lde gezen postacıyı
görmes�yle aklına b�r f�k�r gel�r. Büyük b�r heyecanla sınıfa g�tt�ğ�nde �se
başka b�r arkadaşının onun f�kr�n� bulup paylaşması büyük b�r hayal
kırıklığı oluşturur. Daha sonra yazdığı ş��rler� sosyal medyada
yayınlamaya başlar. Yakın çevres�nden ş��rler� kend� üstüne alınanlar olur.
En sonunda ş��rler� a�les� tarafından da fark ed�l�r ve beğen�l�r. Ayrıca satır
aralarında mültec� çocuklarla �lg�l� d�kkat çek�c� bölümlere yer
ver�lmes�n�n çocuklarda farkındalık oluşturması adına olumlu olab�leceğ�
düşünülmekted�r.  

Öğrenc�lerden k�tabı okuduktan sonra sorular hazırlayıp b�rb�rler� �le
k�tabın kr�t�ğ�n� yapmaları �steneb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Bunun Adı F�ndel

Geçm�şe Tırmanan Merd�ven

Beh�ç Ak- Gün Işığı K�taplığı

Tür:  H�kâye 

Sayfa Sayısı:  92

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, saygı,

sevg�.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:   6-7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Uyum, başarı, 

 öz denet�m, yardımseverl�k.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Andrew Clements-Gün Işığı K�taplığı

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Çocukların oyun oynadığı mahalleye b�r yazar taşınır ve herkes bu g�zeml�
yazarın k�m olduğunu merak eder. Doğaç �s�ml� çocuk yazarla
tanışab�lmek �ç�n ona mektuplar yazar ve sonunda tanışma fırsatını
yakalar. Kend� yazarlık yolundak� macerası böylel�kle başlamış olur.

 Herhang� b�r konu �le �lg�l� h�kaye yazma çalışması yapılab�l�r.

Beş�nc� sınıfın en atılgan çocuklarından N�ck, olmadık sorularla ders
kaynatmada ustadır. Ancak çet�n cev�z d�l b�lg�s� öğretmen� onun
oyununa gelmez ve sözcükler�n nereden kaynaklandığı üzer�ne b�r rapor
hazırlamasını �ster. Öğrend�kler�nden çok etk�lenen N�ck bunları sınamak
�ç�n parlak b�r f�k�r bulur: Kalem yer�ne f�ndel demeye başlar. H�çb�r
anlamı olmayan sözcük önce okulda, sonra kasabada hızla yayılır,
telev�zyonlara konu olur. N�ck’�n masum oyunu h�ç ummadığı sonuçlara
yol açacaktır.

1)Öğrenc�lerle k�taptak� olayın canlandırması yapılab�l�r.
2)K�tabın kapağını yen�den tasarlamaları �steneb�l�r.
3)Öğrenc�lerden k�taptan b�r bölüm seçerek res�mlend�rmes� �steneb�l�r.
4)Met�nler arası �l�şk� kurarak yen� b�r met�n ortaya çıkarması �steneb�l�r.
5)Öğrenc�ler�n kahramanla empat� kurarak metn� yen�den kurgulaması
�steneb�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

M�ra 

Gelecek Ekspres� Çöp Dünya 

Özgür Balpınar-İlk Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  112

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

�şb�rl�ğ�, doğa sevg�s�, duyarlı

olma, saygı, sorumluluk.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  112

Yaş Düzey�:  11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, saygı,

arkadaşlık, a�le, empat�, hoşgörü 

*Bu k�tap Türkçe, Fen B�l�mler� ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından
öner�lmekted�r.

Hanzade Serv�-Doğan ve Egmont Yayıncılık

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

N�l �lkokul öğrenc�s�d�r. Okulda b�r göster�ye hazırlanmaktadırlar. N�l,
sahneye doğa k�rl�l�ğ�ne d�kkat çekmek �ç�n atıklardan oluşan b�r kıyafetle
çıkar. Çok etk�l� olacağını düşünmekted�r ancak h�ç de umduğu g�b�
olmaz. Arkadaşlarından ve vel�lerden onunla alay edenler olur. Küser,
üzülür ve arkadaşlarıyla g�zl� yerler� olan esk� vagona g�der. Arkadaşları
da peş�nden gel�r. Olanı b�ten� konuşurken nasıl olursa olur vagonları
harekete geçer ve 2050 yılına g�derler. Dünyanın hal� onları çok üzer. Su
yoktur, hava kuru, sıcak ve k�rl�d�r. B�tk�ler ölmüştür, �nsanlar üm�ts�zd�r.
Orada kend� yet�şk�n haller�n� de görürler. Hayaller�n� kurdukları g�b�
değ�ld�r, başarısız olmuşlardır. Ancak pes etmezler.

Öğrenc�ler dörder dörder gruplandırılır. Öğrenc�lerden dört
kahramandan b�r� olması �sten�r. Önce gruplar �ç�nde her b�r öğrenc�den
rolüne büründüğü kahraman olarak bu h�kâyeyle �lg�l� ne düşündüğü ve
neler h�ssett�ğ� hakkında konuşması �sten�r. Sonra da doğayı korumak
adına y�ne her b�r öğrenc�den eyleme geçmek üzere b�r plan yapması
beklen�r. Çalışmanın sonunda tüm öğrenc�ler doğayı korumak adına
yapacaklarını zaman planlaması da bel�rterek sınıflarıyla paylaşırlar.
Çalışmalar l�stelen�r, sınıfın duvarına asılır. Öğretmen tarafından süreç
tak�p ed�l�r.

M�ra b�r süred�r babasıyla yaşamaktadır. Annes�, yen� bebeğ� olan
teyzes�n�n yanında başka b�r şeh�rded�r. Yaşadığı yerde herkesle �let�ş�m
kurma derd�nded�r. Yaşlılar, gençler, çocuklar... Yaşlı bakım ev�nde
tanıştığı ve Cadımelek adını taktığı yaşlı kadını mutlu etmek �ç�n ona b�r
doğum günü kutlaması yapmaya çalışırken herkes�n hem Cadımelek'e
hem M�ra'ya yaptığı doğum günü kutlaması �le çok mutlu olur.

1)Öğrenc�lerle k�taptak� olayın canlandırması yapılab�l�r.
2)K�tabın kapağını yen�den tasarlamaları �steneb�l�r.
3)Öğrenc�lerden k�taptan b�r bölüm seçerek res�mlend�rmes� �steneb�l�r.
4)Met�nler arası �l�şk� kurarak yen� b�r met�n ortaya çıkarması �steneb�l�r.
5)Öğrenc�ler�n kahramanla empat� kurarak metn� yen�den kurgulaması
�steneb�l�r.

https://www.dr.com.tr/Yazar/hanzade-servi/s=261036
https://www.dr.com.tr/yayinevi/dogan-ve-egmont-yayincilik/s=2747
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Etkinlik

Etkinlik

Kayıp İs�mler Krallığı 1-Yön-İz

101 Dey�m 101 Öykü

Süleyman Bulut-Can Çocuk Yayınları

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 204

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Saygı, sevg�,

sosyal sorumluluk, yardımlaşma,

adalet, dayanışma, cömertl�k.

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı:  208

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Empat�, vefa,

dostluk, yardımseverl�k, �y�l�k.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

F�gen Yaman Coşar-Erdem Çocuk Yayınları

*Bu k�tap  Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

101 tane dey�m�n ortaya çıkış h�kayes� anlatılmaktadır.               

K�tapta geçen 101 dey�m�n sess�z s�nema şekl�nde anlamını bulmaya
yönel�k oyun oynatılab�l�r.

Yeryüzündek� bütün �s�mler� s�lmek �steyen b�r kral... Kad�m k�tabı ve onun
tak�pç�ler�n� yok etmek �stemekted�r. Seç�lm�ş çocuk olduğundan habers�z
olan Yunus, b�r gece köyünden kaçmak zorunda kalır. Yanında sadece
asası ve atı vardır.Bu zorlu mücadelede yanında k�mler olacak, k�mler ona
yardım edecek, düşmanları nasıl alt edecek? Bu kaçış onu nasıl b�r
geleceğe götürüyor?       

Öğrenc�lere h�kaye yazma etk�nl�ğ� yaptırılab�l�r. Yazdıkları h�kayeye
kapak da ç�zmeler� �stenerek k�tap şekl�ne get�rd�kten sonra panoda
serg�leneb�l�r.            
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Etkinlik

Etkinlik

Sahabeden 101 Hatıra

Rüzgârlı Pazar

Mustafa Kutlu-Dergah

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı: 185

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 8 

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yoksulluk,

arkadaşlık, mücadele, dostluk.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 240

Yaş Düzey�: 13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�, dostluk,

peygamber sevg�s�, şükür, sabır,

dua, �ffet, merhamet, tem�zl�k.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

M. Yaşar Kandem�r-Tahl�l Yayınları

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap Hz. Muhammed’�n arkadaşları aynı zamanda talebeler� -b�z�m de
Efend�m�z'� kend�m�ze nasıl model alacağımızı ve güzel d�n�m�z� nasıl
yaşayacağımızı öğrend�ğ�m�z hocalarımız olan- sahabeler�n 101

hatırasından oluşmaktadır. K�tapta bulunun had�sler güven�l�r had�slerd�r
lak�n sadece Arapça met�nden çev�r� yapılmıştır ve h�çb�r yorum
eklenmem�şt�r. Bundan dolayı sadece 8.sınıflarımızın okuması uygun olup
amaç olarak Efend�m�z’�n çevres� �le �l�şk�ler� hakkında genel b�r kültür
kazandırılması hedefleneb�l�r. 

K�tap okunduktan sonra b�r öğrenc�den kend�s�n� en çok etk�leyen b�r
kıssayı arkadaşları �le paylaşması �sten�r. Kıssayı anlatırken herhang� b�r
yer�nde araya g�r�l�r ve bu kısayı hatırlayan b�r öğrenc�n�n tamamlaması
�sten�r. Kıssayı eks�ks�z ve güzel b�r anlatımla tamamlayan öğrenc�
kend�s�n� etk�leyen kıssayı paylaşmaya başlar ve bu döngü devam eder.
Bu şek�lde öğrenc�ler hem okudukları b�lg�ler� tazelem�ş hem de
duygusal dünyalarında �z bırakan hatıraları daha da kalıcı hale get�rm�ş
olurlar.

Duran, Yozgat'tan İstanbul'a yoksulluk sebeb�yle göç etmek zorunda
kalan b�r a�len�n oğludur. Babası rahatsızlanınca ev�n bütün yükü Duran'a
kalır. Pazar esnafı Duran'ın erenlerden olduğunu düşünür. Duran'ın abla
d�ye h�tap ett�ğ� N�met vardır. N�met, kör olması sebeb�yle evde herkese
yük olduğunu h�sseder. B�r gün pazar esnafından Şapkacı Bacı N�met'e
b�r tezgah açar. O da Duran'ın yanında p�l, çakmak vs. satmaya başlar.
Cesur, N�met'�n karşısındak� tezgahta satış yapmaktadır.. Küçükken
merd�venden düşmes� sonucu gözler�n� kaybetm�şt�r. N�met'e aşık olur ve
evlen�rler. K�tabın d�ğer kahramanı Ç�çekç� Cem�le'd�r. Cem�le, kocası
Haydar'ın açıklarını kapatarak gününü geç�r�r. Yer� gel�r borcunu öder,
yer� gel�r kocasını döven adamları kovalar. Rüzgârı h�ç eks�k olmayan
fak�r ama umudu olan �nsanların köyden kente göçü ve bunun
net�ces�nde karşılaşılan zorluklar, ver�len mücadeleler, burada yaşanılan
aşklar, acılar, paylaşımlar, hayal kırıklıkları anlatılır.

Okuduğunuz k�tapta s�z� en çok etk�leyen olay ya da k�ş�y� kısaca
anlatab�l�r m�s�n�z?

Duran �le N�met nasıl tanışmıştır?
H�kâyen�n anlatıldığı semt nasıl b�r yerd�r?
H�kâyede anlatılan karakterler�n ortak özell�ğ� ned�r?

Öğrenc�lere aşağıdak� sorulardan oluşan b�r sınav uygulanab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=77
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

Kılçık Uçurtma

Kutuplarda İnecek Var

An�ta Ganer�-T�maş Yayınları

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 126

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7-8   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, kararlılık,

�stek çaba.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  208

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Kültürel

değerler�n önem�.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Fen B�l�mler�  branşları tarafından
öner�lmekted�r.

Handan Durgut-Can Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Coğrafya sen�n �ç�n tam b�r ez�yet m�? Karışık har�talardan, yaşlı kaya
parçalarından ve yorucu sınavlardan bıkıp usandın mı? O zaman, tüm bu
sıkıcı coğrafya dersler�ne elveda demen�n tam zamanı… Çünkü şu anda,

"Kutuplarda İnecek Var !" �le buz g�b�, b�r o kadar da cesaret �steyen b�r
yolculuğa çıkmak üzeres�n. Sarsılacaksın! Görünen ucu, apartmanlardan
b�le yüksek olan buz dağlarını gördüğünde… Kaçacaksın! Aç kutup
ayıları kutup kampının etrafını sardığında… Çığlık atacaksın! Kırılma
tehl�kes� olan buzul vad�ler�n�n kenarında sarsıldığında… Tüm bunlar
heyecanlanman �ç�n yeterl� değ�l m�?   

1)İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve küresel ısınmaya karşı alınab�lecek b�reysel önlem-

ler temalı proje çalıştırması yapılab�l�r. 
2)Kutup hayvanları tanıtım etk�nl�ğ� �le hang� hayvanın hang� kutup
bölges�ne a�t olduğu (kuzey-güney) soru cevap etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

Fırat Nehr�'n�n der�nl�kler�nde Zeugma adlı ant�k kent�n baştanrısı
Okeanos'un can sıkıntısı �le başlıyor k�tap. Okeanos sıkıntısını g�derecek
olan kılçık balığı �le tanışıyor ve b�rl�kte gezerek eğlen�yorlar. Bakıyor k�
Okeanos, kılçık balığı ele avuca sığmayacak. Rüzgarı emr�ne ver�yor ve
tüm ülkey� şeh�r şeh�r gezerek sey�r defter�ne kaydetmes�n� �st�yor.
Okuduğumuz kılçık uçurtma k�tabı �şte bu gez�n�n aslında sey�r defter�.

1)Uçurtma etk�nl�ğ� yapılab�l�r. 
2)K�tap okunduktan sonra herhang� b�r şeh�r gez�s�nden bu k�taptan
örneklere yer ver�leb�l�r. 
3)Ş��r, res�m, or�gam� vb etk�nl�kler yapılab�l�r.    
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Etkinlik

Etkinlik

Zemarkhos'un Sandığı 1

Yankılı Kayalar

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�:  11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Az�m, Allah'a

güvenmek, yardımseverl�k, �y�l�k

yap �y�l�k bul, üm�t var olmak.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  142

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

yaşlılara hürmet.

*Bu k�tap Türkçe ve DKAB  branşları tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet Solmaz-Yazma Becer�ler� Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Köyde mutlu b�r şek�lde yaşayan Mehmet önce babasını b�r yıl sonra da
annes�n� acı b�r şek�lde kaybeder. Küçük kız kardeş�yle b�rl�kte
köyler�ndek� evde hayata tutunmaya çalışırlar. Daha sonra İstanbul'dak�
dayılarının yanına taşınırlar ancak yengeler� onların gel�ş�nden ve aynı
evde yaşamalarından hoşnut olmaz. Mehmet b�r yandan okula g�d�p b�r
yandan çalışır, okulunu b�t�r�p doktor olmak ve köyüne ger� dönüp
oradak� �nsanlara yardım etmek hayatının amacıdır. Yenges�n�n
davranışları net�ces�nde evden kovduğu Mehmet ve kardeş� Hat�ce'y�
küçük kızlarını Mehmet'�n b�r araba kazasından kurtardığı varlıklı ve �y�
b�r a�le evlat ed�n�rler.

K�tapla anlatılanlarla �lg�l� empat� etk�nl�ğ� yapılab�l�r. Bu bağlamda
öğrenc�lerle kend�ler�n� olay kahramanları yer�ne koymaları ve h�kayey�
devam ett�rmeler� �steneb�l�r.

Ata, Işıl ve Çağdaş ortaokula g�den üç arkadaştır. Mahalleler�ndek� esk�
b�r evde oturan Beyaz N�neyle tanıştıklarında olaylar gel�şmeye başlar.
Beyaz N�ne çok esk� b�r a�leye mensuptur ve bu a�le asırlardır B�zans
Komutanı Zemorkhos'un Göktürk Kağanlığından get�rd�ğ� b�r sandığı
muhafaza etmekted�r. Sandık ancak bu üç arkadaşın Türkçe d�l b�lg�s�
konularını eks�ks�z b�lmes�yle ş�freler�n� çözecek ve açılacaktır.

Göktürk alfabes� üzer�ne çalışma yapılıp sınıfta ş�fre bulma etk�nl�ğ�
yapılab�l�r. Öğretmen önceden Göktürk alfabes�yle yazdığı cümleler�n
olduğu kağıtları gruplandırdığı öğrenc�ler�ne ver�r ve ş�freler� çözmeler�n�
�ster. Sınıfın durumuna göre etk�nl�k ödüllü hale get�r�leb�l�r yahut farklı
formatlarda kullanılab�l�r.  
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Etkinlik

Etkinlik

Çöplük

K�b�rl� Sözcükler Kasabası

Mehmet Solmaz-Mot�ve Yayınları

Tür:  Masal

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�:  10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Cehaletle

mücadele, alçak gönüllü olmak.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  216

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk,

dayanışma .

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Andy Mull�gen-Tudem Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Karanlıklar ülkes�n�n Cah�l Kralı'nın zulmünden kaçan okuma yazmayı
kend� kend�ne öğrenen �nsanlar yen� b�r ülke kurarlar: K�taplar Ülkes�. Bu
ülken�n yönet�c�s� Kalem Kral ve yardımcısı S�lg� Vez�r mecl�sler�ne de
danışarak ülkeler�nde çeş�tl� şeh�r ve kasabalar kurarlar. Ülke halkı mutlu
ve k�taplarla �ç �çed�r. Her şeh�r kend� görev�n� yer�ne get�rerek gelecek
nes�ller �ç�n b�lg� b�r�k�m� oluşturmaya çalışır. Bu ülken�n varlığını öğrenen
Cah�l Kral �se ülkeye yabancı sözcükler kullanan yazarlar göndererek
ülkey� karıştırmak �ster.

Sözcük ve met�n türler� k�ş�leşt�r�lerek met�nden bölümler dramat�ze
ett�r�leb�l�r.

Raphael adında, yoksul ve geç�m�n� çöp toplayarak, çöplüğün �ç�n�
karıştırıp �ç�nden çıkanları satarak geç�nen 14 yaşındak� b�r çocuk, b�r
gün çöpten çanta bulur. Çantayı açtığında �ç�nden b�r şeh�r har�tası, b�r
anahtar, 1100 peso ve b�r fotoğraf çıkar. İç�ndek� parayı görünce
mutluluktan ölmek üzered�r. En yakın arkadaşı Gardo’ya bulduğu çantayı
göster�r. İç�ndek� parayı paylaşırlar. Akşam eve g�tt�kler�nde yoksul ve
teneke mahalleler�ne pol�s akını olmuştur. Pol�sler Raphael’�n bulduğu
çantayı aramaktadırlar. Bulana 10.000 peso verecekler�n� söyled�kler�nde
Raphael çantanın çok değerl� olduğunu anlar. Eller�ndek� çantadan
pol�slere bahsetmezler. Gardo’yla b�r�kte b�r plan yaparlar. 

Roman, ahlakçı olmadan toplumsal adalet üzer�ne söz sah�b�d�r.
Yoksulluk, adalet, eş�ts�zl�k, eğ�t�m fırsatları g�b� konularda bey�n fırtınası
yaparak sınıf tartışmaları yürütmeye uygundur. K�tabın f�lm uyarlaması
da vardır. Sınıfta f�lm� �zley�p k�tapla karşılaştırma yapılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Dört Sonsuz Evren - S�ber Yaz Tat�l�

S�ber Yalan

Ahmet Mel�h Karauğuz-Cezve Çocuk Yayınları

Tür:  T�yatro

Sayfa Sayısı: 136

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk,

dürüstlük, yardımlaşma,

sorumluluk.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  216

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6 

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımlaşma,

cesaret, sorumluluk, dostluk ve

dürüstlük.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ahmet Mel�h Karauğuz-Cezve Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Yazarın "Dört Sonsuz Evren" �s�ml� k�tabının devamı n�tel�ğ� taşıyan
k�tabımızın kahramanı Den�z Dah� ve arkadaşlarının okulda düzenlenen
�cat yarışmasına hazırlanmaya karar vermeler�yle başlayan maceralarını
anlatan b�r eserd�r. Yazarın akıcı ve çocuksu d�l� öğrenc�ler�n kend�
dünyalarına yönel�k pek çok unsur bulacakları ve k�tapla kolaylıkla bağ
kuracakları b�r olay örgüsüne sah�pt�r. Yet�şk�nler olarak sanal dünyanın
tehl�keler�n� öğrenc�ler�m�ze ya da çocuklarımıza anlatımda yaşadığımız
�let�ş�m problemler�n� ortadan kaldırma noktasında ve b�l�nçl� teknoloj�
kullanıcıları yet�şt�rmede kaynak olab�lecek b�r k�tap özell�ğ� taşıyor
olmasıyla okutulması yararlı olacaktır.

Öğrenc�ler�n metaverse (sanal gerçekl�k) kavramına yönel�k araştırma
yapmaları �sten�r. Yapılan araştırmaların sonuçları sınıf ortamında
paylaşıldıktan sonra öğrenc�ler�n bu b�lg�lere yönel�k olarak olumlu ve
olumsuz yönler� tartışmaları sağlanır. Bu aşamanın tamamlanmasının
ardından �mkanlar dah�l�nde öğrenc�ler�n Vr gözlük kullanımı
gerçekleşt�rmeler� sağlanarak etk�nl�k tamamlanmalıdır.

Zorlu ve uzun soluklu eğ�t�m dönem�n� başarılı b�r şek�lde b�t�rmey�
hedefleyen dört arkadaşın yaz tat�l� �ç�n yaptıkları planlarla başlayan
k�tabımız beklenmed�k problemlerle maceralı b�r h�kayeye dönüşüyor.
Yaz tat�l�n� �nternet üzer�ndek� farklı sosyal medya platformlarında
değerlend�rmeye karar veren Den�z, Batuhan, Tuğçe ve Beng�su aldıkları
ortak mesajlarla sosyal medyanın farklı b�r yüzüyle tanışmış oluyor. S�ber
zorbalık kavramını öğrenc�ler�n anlayab�leceğ� b�r anlatımla ele alan
yazarımız b�l�nçl� teknoloj� kullanımını ve karşımıza çıkacak tehl�keler� de
gözler önüne serm�ş oluyor.

Öğrenc�ler�n �nternet kullanımları sırasında maruz kaldıkları s�ber
zorbalıkları ve bu zorbalıkların onlara h�ssett�rd�kler�n� anlattıkları kısa
v�deo çek�mler� yapmaları �steneb�l�r. Tüm öğrenc�ler�n v�deolarının sınıf
�ç�nde paylaşılmasından sonra okul �ç� farkındalığı arttırmak adına okul
panosu hazırlanması sağlanab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Gül Yet�şt�ren Adam

Fesleğen Sokağı

Neh�r Aydın Gökduman-D�yanet İşler� Başkanlığı

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 110

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Yardımlaşma,

cömertl�k, büyüklere saygı,

dürüstlük ve hoşgörü.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  136

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 7-8

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Batılılaşma,

m�ll� değerler�n yok olması, esk�-

yen�, yerl�- yabancı çatışması.

*Bu k�tap Türkçe ve DKAB branşları tarafından öner�lmekted�r.

Ras�m Özdenören-İz Yayınları

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

M�s kokulu fesleğenler� tak�p ederek araladığınız sayfalar s�ze beş farklı
öyküyle; sevg�, saygı, yardımlaşma ve cömertl�k değerler�n� Fesleğen
Sokağı sak�nler�n�n hayatlarıyla anlatıyor. C�mr� Cezm�'n�n nasıl cömert
olduğu, Sabır N�ne'n�n �nsanı der�nden etk�leyen yalnızlığı, Terz� Tah�r
Efend�'n�n tecrübeler� ve Davulcu Bayram Efend�'n�n maceraları s�zler�
unutulmaz b�r serüvene davet ed�yor.

Öğrenc�ler�n okuma kazanımlarının yanında yazma kazanımlarını da
desteklemek adına k�tapta yer alan öykülerden hareketle kend�
mahalleler�nde ya da s�teler�ndek� komşularını anlattıkları b�r yazı
yazmaları �sten�r. Yazdıkları yazıları daha sonra sınıf arkadaşlarıyla
paylaşmaları sağlanır.

M�ll� Mücadele’ye katılmış b�r şahıstır. Kend� hayatını yaşayan b�r derv�ş
olan Gül Yet�şt�ren Adam, değ�ş�m�n karşısındadır ve toplumun
yozlaştığını düşünür. İnz�vaya çek�len Gül Yet�şt�ren Adam, bu durumun
da �ç muhasebes�n� yapar. Düşmana karşı mücadele verm�ş olan
kahramanımız, mücadeles� sonunda üzülecekt�r. Olanlar karşısında
susup kend�s�n� eve hapsetm�ş ve gül yet�şt�rmeye başlamıştır. Ell� yıla
yakın dışarıdak� sosyal yaşam �le bağlarını koparan Gül Yet�şt�ren Adam,

eylems�zl�ğ� kend�ne b�r çıkış yolu olarak seçm�şt�r. Bu durum kend�ler�n�
aldatanlara karşı b�r savunma mekan�zmasıdır. Çok güzel güller
yet�şt�ren yaşlı adam ell� yıl sonra torununun ısrarı �le dışarı çıkmıştır. 

Öğrenc�lerle k�tap söyleş�s� yapılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Hışırtı Avcısı

Küçük Prens Hakem Olsun

Abdullah Harmancı-T�maş Çocuk

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 104

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İnsan sevg�s�,

arkadaşlık, �ş b�rl�ğ�, saygı, a�le ve

gelenekler�n önem�.

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı:  96

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Ön yargılı

olmamak, sevg� ve saygının

önem�.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Abdullah Harmancı-Beyaz Bulut Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap ders n�tel�ğ�nde kısa h�kayelerden oluşuyor. Bu k�tapta tuhaf şeyler
oluyor: Üç kafadar aynı rüyada buluşuyor! B�r ked�, �k� hayat kurtarıyor!
Yıldızlar değ�l �nsanlar kayıyor! B�r ağaç b�r kayayı del�yor! Bu k�tapta
rüyalar, ağaçlar, kırmızı kalpler, ked�ler, köpekler, çocuk ressamlar, kl�p
çeken çocuklar var. K�tapta yazar okuyucuyu gerçek ve hayal�n kes�şt�ğ�
dünyalara götürüyor. Abdullah Harmancı, yalın d�l�, sam�m� üslubu ve
�şled�ğ� konularla genç okurlara günümüzde yavaş yavaş y�t�r�len
kavramları yen�den hatırlatıyor.

K�tap söyleş�s� ve h�kaye sunumu yapılab�l�r.

H�kaye, başkahraman Kerem'�n çevres�nden oluşmaktadır. Kerem
büyüme çağında olan küçük b�r çocuktur. Çevres�ndek� sesler�, mekana
a�t renkler�, oluşumları ve dehasını hayal dünyasında b�rleşt�r�r. Adeta �ç
dünyasında bu oluşumlarla yen�den b�r yaşam alanı oluşturur. Ve h�kaye
baştan sonra bu hayal� oluşumların anlatımıyla geçer.

K�tap söyleş�s� yapılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Paradokya Adalet Yıldızı ve Kayıp Pusula

Söz Kulağa Yazı Uzağa

Hab�p Bektaş-Tudem Yayınları

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 165

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Barış, sevg�,

dostluk .

Tür: Roman

Sayfa Sayısı:  368

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-8

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Macera, az�m.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cem Gülbent -T�maş Yayınları

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Öykülerle atasözler�m�z anlatılmaktadır.

Bu k�tap öğrenc�lere baştan sona okutulmak yer�ne her hafta b�r
atasözünün öyküsü okunup öykünün sonundak� etk�nl�kler yaptırılab�l�r.
Böylece öğrenc�ler daha kalıcı öğrenme gerçekleşt�reb�l�r.

B�rb�r�n� tanımayan gençler�n el�ne farklı şek�llerde Paradokya adında b�r
k�tap geç�yor. K�tabı okuyup uyuyan k�ş�ler kend�ler�n� b�r anda b�r
macera �ç�nde buluyor. Paroks adında b�r� onları karşılıyor ve yapmaları
gerekenler� anlatıyor. Paroks'un anlattıklarını duyanlar �lk başta korkuyor
ve oyundan çıkmak �st�yor ya da uyanmak �st�yor fakat böyle b�r şey
mümkün olmuyor. Her karakter�n farklı farklı görevler� var. Bu karakterler
k�tap �çer�s�nde yer alan ş�freler� bulmak zorunda. Yoksa uyanama-

yacaklar ve k�taptan çıkamayacaklar. Oyuna başlayan herkes� zor ve farklı
maceralar bekl�yor. K�m� kend�n� İzm�r Saat Kules�'nde k�m� Topkapı
Sarayı'nda k�m� Duba�'de buluyor. Başaran da var başaramayan da.

K�tap �çer�s�ndek� ş�freler� okurun da bulması �sten�yor. K�tap okunduğu
sırada ş�frey� �lk bulana ödül verme şekl�nde b�r etk�nl�k yapılab�l�r.



Özet

127

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Etkinlik

Dünyayı Değ�şt�ren İcatlar

Orhan Yazıtları

Yücel Öztürk-Cezve Çocuk Yayınları

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı: 160

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: D�l�m�ze ve

kültürümüze sah�p çıkma, a�le

bağları, komşularımıza ve

akrabalarımıza saygı ve sevg�,

kararlılık, tar�htek� şahs�yetler�

anma ve onlara saygı.

Tür: Popüler B�l�m

Sayfa Sayısı:  144

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Fen b�l�mler�,

teknoloj�, merak, araştırma

�steğ�n� arttırma.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler ve Türkçe branşları tarafından öner�lmekted�r.

Gurbet Lüy-Cezve Çocuk Yayınları

*Bu k�tap Türkçe ve Fen B�l�mler� branşları tarafından öner�lmekted�r.

7. sınıf öğrenc�s� olan Orhan apartmanlarına yen� taşınan Aykaç Hanım �le
tanışmıştır. Aykaç Hanım b�r yazardır. Ondan f�k�r alarak s�ten�n bahçe-

s�ne Orhan Yazıtları d�km�şt�r. K�tap Orhan'ın yazıtın dört yüzüne yazacağı
şeylere karar vermes� ve bu süreçte Türkçen�n güzel ve korunmaya değer
b�r d�l olduğunu anlatmaktadır.

Sınıf �ç�nde yazımı yanlış olan kel�melerle �lg�l� oyunlar oynanab�l�r. Sınıfta
gönüllü öğrenc�ler seç�lerek Türkçen�n koruyucu muhafızları olurlar ve
okulda ve günlük yaşamında yanlış b�l�nen kel�meler� düzeltmeye ve
doğru kullanımlarını �nsanlara yaymaya çalışırlar.

Kend�ne Bay İcat Çıkarma �sm�n� veren yazar, sank� kend� başından
geç�yormuş g�b� her bölümde sam�m� b�r d�l kullanarak �catları anlatmış.

K�tap okutulduktan sonra d�ğer branşların dersler�ndek� konularla
bağlantılı olarak etk�nl�kler yaptırılab�l�r.
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Etkinlik

Etkinlik

Ömer Seyfett�n’�n Kalem�nden-1

Ben�m Zürafam Uçab�l�r

Mert Arık-T�maş Çocuk

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 64

Yaş Düzey�: 10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Hayal etmek,

üretmek, sabır, cesaret, başarı,

az�m.

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 120

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Adalet, zeka,

hoşgörü, sorumluluk, cesaret.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Volkan Arslan, Ergün Tanlak, Mehmet Erbay-Kalem Vakfı Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Res�m ders�nde öğretmen çocuklardan zürafa resm� ç�zmeler�n� �ster.
Herkes zürafa resm� ç�zerken Mon� ç�zememekted�r. B�rkaç gün arka
arkaya zürafa resm� ç�zmey� deneyen Mon� her sefer�nde başarısız olur.
Öğretmen� her gün Mon�’y� cesaretlend�rmeye çalışsa da Mon� bu �ş�
başaramayacağını düşünerek üzülür. B�r gün öğretmen� el�ne aldığı b�r
kağıda b�r şek�l ç�zer ve Mon�’ye bu şekl�n ne olduğunu sorar. Mon� h�çb�r
şeye benzetemez. Öğretmen� ç�zd�ğ� şekl�n zürafa olduğunu söyley�nce
Mon� şaşırır. Aslında ç�zd�ğ� şek�l h�ç de zürafaya benzememekted�r. O
zaman öğretmen� ona her arkadaşının b�rb�r�nden farklı olduğu g�b�
ç�zd�kler� zürafa res�mler�n�n de farklı olduğunu söyler. Her şey hayal
etmekle ve hayal ett�ğ�n� ç�zmekle başlar.

Res�m öğretmen� �le ortak b�r zürafa resm� çalışması yapılab�l�r. Mon�’n�n
hayal ett�ğ� zürafalardan res�m serg�s� yapılab�l�r. K�tapla �lg�l� sorular
çocuklara yönlend�r�leb�l�r. Hayvanat bahçes� gez�s� düzenleneb�l�r. Gez�
sonrası öğrenc�lerden sevd�kler� hayvanları farklı renk ve şek�llerde hayal
etmeler� �steneb�l�r.

Ömer Seyfett�n'den seçme on h�kayey� �çer�r. İç�ndek� h�kayeler: Per�l�
Köşk, İlk C�nayet, Üç Nas�hat, Yalnız Efe, Cesaret, Yüz Akı, Rüşvet, Falaka,

Kütük, Kaşağı.

Ömer Seyfett�n'�n h�kayeler�nden yola çıkılarak "Sen Olsaydın" adlı h�kaye
yazma çalışması yapılab�l�r. H�kayeler�n bell� b�r bölümü öğrenc�lere
ver�l�r ve "Sen olsaydın nasıl yazardın?" d�ye sorularak h�kayey�
tamamlamaları �sten�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=188
https://www.kitapyurdu.com/yazar/sylvia-bishop/233285.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/sylvia-bishop/233285.html
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Etkinlik

Etkinlik

Galata'nın Tembel Martısı

Dünyanın Sonundak� Saat

Yunus Meşe-Rağbet Yayınları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 176

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

dayanışma, b�rl�k, beraberl�k,

duyarlılık.

Tür: H�kaye

Sayfa Sayısı: 92

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Hayvan sevg�s�,

yardımlaşma, b�rl�ktel�k, çevre

duyarlılığı değerler� üzer�nde

durulmaktadır.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Beh�ç Ak-Günışığı Yayınları

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Olay üç yakın arkadaş olan Umay (grubun en meraklısı), Kıvırbaş Ruh�
(çok çalışkan, b�lg�sayarla �lg�l�), S�h�rl� Baston Hasan'ın( erken yaşta
görme yet�s�n� kaybetm�ş) başından geçer. D�nled�kler� h�kayede Zeyrek
�sm� geç�yordu. Zeyrek Farsçada akıllı, zek� ve çalışkan demekt�.
Gruplarına bunun �ç�n Zeyrek �sm�n� ver�rler. Zeyrekler b�r gem�n�n
peş�nded�r. O gem�y� haberlerde görmüşlerd�. G�zl�ce gem�ye g�rmey�
başarırlar. Gem�n�n �ç�nde beyaz b�r duman çıkar. Beyaz b�r dumanın
ardından kırmızı b�r kapı bel�r�r. Zeyrekler eller�ndek� fenerler �le el ele
ışıklı kapıdan geçerler. Geçt�kten sonra hemen kend�ler�n� kar yığınlarının
�ç�nde bulurlar. B�r süre bekled�kten sonra S�h�rl� Baston Hasan
bastonunu tutup ağır ağır yürür. Kend�ler�n� tak�p etmes� gerekt�ğ�n�
söyleyen b�r sese kulak vererek ses� tak�p etmeye başlarlar. Ses� tak�p
eden Zeyrekler�n yolda g�derken başlarına b�rçok olay gel�r. Maceradan
maceraya atılırlar ve sonunda evler�ne döneb�l�rler.

Öğretmen, zaman ç�zelges� olan b�r çarkla sınıfa gel�r ve gönüllü olan b�r
öğrenc�den çarkı çev�rmes� �ster. Çıkan zamana göre öğrenc�lere tek tek
cümleler söyleterek h�kaye oluşturmaları �steneb�l�r. Zaman çarkı yer�ne
mevs�m ve mekanın yazılı olduğu b�r çark da olab�l�r. Y�ne sınıf sev�yes�ne
göre öğrenc�ler�n o mevs�m� bet�mlemeler�, çıkan mekan üzer�nden
h�kaye oluştumaları veya yazmaları �steneb�l�r.

F�z�k Öğretmen� Rafet Bey ve Veter�ner Sevg� Hanım'ın Emre ve Hülya
adında çocukları vardır. Emre adeta teknoloj� bağımlısı olan ve babasının
f�z�k b�lg�s�nden de yararlanarak �catlar yapan b�r çocuktur. Hülya �se
ab�s�n�n aks�ne teknoloj�den uzak, hayvanlara yakın b�r çocuktur. Bütün
hayvanlarla özell�kle de kuşlarla arası çok �y�d�r. B�rb�r�nden farklı
b�reylerden oluşan bu a�le Galata Kules�'n�n karşısında b�r evde oturur.
B�r gün Galata Kules�'n�n onarılacağını ve bu onarım sırasında güvenl�k
�ç�n kulen�n etrafına koruyucu tül ger�leceğ�n� öğren�rler. Bu tül Galata
Kules�'ne yuva yapan ebab�l kuşlarının yuvada kalan yavrularını
beslemes�ne engel olacaktır. Böylece aç kalan yavru ebab�l kuşları b�r �k�
gün �ç�nde ölecekt�r. Bu duruma engel olmak �ç�n �se tülün kaldırılması
gerek�r. Tülün kaldırılmasını sağlamak �ç�n a�lecek verd�kler� mücadele
sonucu yavru ebab�l kuşları kurtulur.

Değerlend�rme yazısı yazdırılab�l�r ya da k�tapta anlatılan olayların
resmed�lmes� �steneb�l�r.

https://www.kitapyurdu.com/yazar/sylvia-bishop/233285.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/sylvia-bishop/233285.html
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Etkinlik

Etkinlik

Rüzgarı D�zg�nleyen Çocuk

Zaman Kapısı

P�erdomen�co Baccalar�o- Doğan Egmont Çocuk K�tapları

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 216

Yaş Düzey�: 11-12 

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, dostluk,

b�l�m, macera.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  384

Yaş Düzey�: 12-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7 -8  

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Dostluk, a�le

sevg�s�, hayat mücadeles�, b�l�m

sevg�s�, merak duygusu, az�m.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

W��l�am Kamkwamba-Martı

*Bu k�tap Türkçe, Fen B�l�mler� ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Jason ve Jul�a'nın babası yen� b�r ev satın alır. Büyük, esk�, görkeml� b�r
yapıdır bu. B�r akşam çocukların yalnız kalmaları gerek�r ve bu meraklı
m�n�klere R�ck de eklenerek ev� keşfe çıkarlar. G�zeml� b�r oda keşfederler
ve bu kapıyı açmak �ç�n çeş�tl� maceralara yelken açarlar.

 

 

 

Öğretmen tarafından önceden hazırlanan b�r yönergeyle müze gez�s�
yaptırılab�l�r.

 

 

 

 

 

 

W�ll�am'ın açlığa, sele, kuraklığa, parasızlığa rağmen yel değ�rmen�n� �cat
etmes�yle beraber hayatı b�r anda değ�ş�yor. Aslında k�tap b�r başarı
h�kayes�n� konu ed�yor. W�ll�am okula b�le g�demeden sadece
kütüphanedek� araştırmalarından öğrend�kler�yle b�r �cat yapıyor ve
köyünün kader�n� değ�şt�r�yor.

K�tabın f�lm� �zlett�r�l�p üzer�ne tahl�l yapılab�l�r.

https://www.dr.com.tr/Yazar/pierdomenico-baccalario/s=61966


Öğrenc�lere “Zaman Bankası” �s�ml� h�kâyey� paylaştıktan sonra b�r gün
boyunca yaptıkları sıradan �şler�n hayatın ne kadarını oluşturduğunu
hesaplatılab�l�r. “Günde b�r saat yemek �ç�n harcadığınız vak�t, 75 yılda ne
kadar eder? Ortalama 8 saat uyuyan b�r �nsanın, hayatının kaç yılı uykuda
geçer? Traf�kte 1,5 saat zaman geç�ren b�r �nsanın hayatının kaç yılı yolda
geçer. Günde 3 saat telefon, oyun ve telev�zyon �le vak�t geç�ren b�r �nsan
ömrünün ne kadarını bu �şe harcamıştır…. vb.”

Daha sonra öğrenc�lere kod bulunan v�deo �zlet�leb�l�r: 
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İlham Öyküler�

H�kâyelerle Peygamber�m'�n Güzel Ahlâkı

M. Sam� Kanbaş-Erkam Yayınları

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 72

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6     

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Değerler: Şefkat, adalet,

yardımlaşma, güven�l�rl�k, vatan

sevg�s�, tevekkül, cömertl�k, anne

babaya saygı, nezaket, fedakârlık.

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7      

Olumsuz Öge: İçerm�yor

İçerd�ğ� Konular: Kanaat, sevg�,

v�cdan, tevazu, sabır, şükür,

zaman, affed�c�l�k, öfke, az�m.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Murat Ç�ftkaya-Genç T�maş

*Bu k�tap DKAB, Türkçe ve PDR branşları tarafından öner�lmekted�r.

Eser sek�z bölümden oluşur. Her b�r konu başlığının altında muhtel�f
sayıda h�kâyeye yer ver�lm�şt�r. Kısa ve sürükley�c� b�r üslupla kaleme
alınan h�kâyeler, çeş�tl� yabancı kaynaklardan tercüme ed�lerek b�r araya
get�r�lm�şt�r. K�tabın bölüm başlıkları şu şek�lded�r: “Babalar Anneler ve
Çocukları”, “B�lgece Masallar”, “İnsanat Bahçes�nden Öyküler”,

“Öğretmenler�n Öğrett�kler� ve Meleklerle Öğret�len”, “Krallara Lâyık
Öyküler”, “Masal Değ�l Gerçek”, “Varlıkların D�l�nden”, “Para-Pul
Öyküler�” .

Vas�yet, Değerl� Taş, Cennet ve Cehennem, Konuşmak ve Yaşamak,

Kulüben Yanıyor, Keşke, V�cdan Kaybolursa, Doğumdan Sonra Hayat Var
mı?, Tohum, Hayır, Önce Büyük Taşlar ve Zaman Bankası… K�taptak� en
güzel h�kâyelerden b�r kaçıdır.

Akıcı b�r üslupla kaleme alınan k�tapta, b�r solukta okunan 17 h�kâye
bulunmaktadır. “Bereketl� Çocuk” �lk h�kâyed�r. Sevg�l� peygamber�m�z�n
çocukluğunda yaşadığı yağmur duası hatırası anlatılır. “Herkes B�r
Ucundan Tutsun” h�kâyes�nde güven�l�rl�ğ�n�, “Sen� K�m Kurtarır?”

h�kâyes�nde peygamber�m�z�n Rabb'�ne olan sonsuz güven�n�, borcuna
ne kadar sadık olduğunu �se “Paramı İst�yorum” d�yen alacaklı �le
h�kâyes�nden öğren�r�z.  B�r mü'm�n kaç yaşında olursa olsun, “Vatanını
Savunan Kahraman” olacak yaştadır. “Süt Kabı” h�kâyes�nde paylaşılan
şeyler�n bereketlen�p arttığına; “Buyurun Cab�r’�n Ev�ne” h�kâyes�nde �se,

azıcık b�r yemekle yüzlerce k�ş�n�n doyduğuna şah�t oluruz.  “Ashabım
Pek Hasta Olmaz” h�kâyes�nde sağlığın en büyük sırrını buluruz. “B�r
Hıçkırık Ses� Duyuldu” h�kâyes�nde, bütün canlıların O'nu der�n b�r
muhabbetle sevd�ğ�n� görürüz. “Kurtarın Ben�”  h�kâyes�nde hayvanlara
şefkat�n z�rves�n� görürüz. Gündel�k hayatın �ç�nden akıp gelen bu kısa
h�kâyelerde, Allah Resûlü’nün üstün ahlâkının en güzel ak�sler�n�
göreceks�n�z.

1)Öğrenc�lerden, k�tapta okudukları h�kâyelere benzer şek�lde, Hz.

Peygamber’�n (s.a.s) güzel ahlâkını anlatan b�r h�kâye yazmaları
�steneb�l�r. Yazılan h�kâyeler sınıfta okunarak, arkadaşları tarafından
puanlanab�l�r. En güzeller� sınıf panosunda serg�leneb�l�r.
2)Öğrenc�lerden k�tapta yer alan h�kâyeler� kend� res�mler�yle anlat-
maları �steneb�l�r.
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B�r İnc�d�r İstanbul

Bataklığın Kıyısındak� Ev

Yem�ş Armutak-Günışığı K�taplığı

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 168

Yaş Düzey�:  10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Arkadaşlık,

kuşaklar arası �let�ş�m.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 303

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 6-7    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Farklılıklara

saygı, m�saf�rperverl�k, dostluk,

yardımlaşma.

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından 

öner�lmekted�r.

Yusuf Dursun-Nar Yayınları

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Peren'�n büyükhalası, akraba çevres�nde uğursuz kabul ed�lmekted�r. B�r
gün büyükhala, Peren'�n a�les�nden yardım �ster ve Peren, büyük b�r
bataklık barındıran adaya yaz tat�l�n� geç�rmek üzere merakla bu g�zeml�
büyükhalanın yanına yardıma g�der. Orada Kuzey adında b�r akranıyla
arkadaş olur. Çok sevd�ğ� n�şanlısını kaybeden büyükhalanın sırrını
ortaya çıkarırlar. Büyükhala zanned�ld�ğ� g�b� uğursuz b�r� değ�ld�r.

Öğrenc�lere bell� b�r süre tanınır. Bu süre �ç�nde k�tap 92. sayfaya kadar
okunacaktır. "Hayaletle Buluşma" bölümüne gel�nd�ğ�nde k�tabı okumaya
devam etmeden önce sınıfta b�r yaratıcı yazma çalışma yaptırılacaktır.
Öğrenc�lerden büyükhalanın sırrını tahm�n ederek romanı tamamlamaları
�stenecekt�r. Öğrenc�lere; büyükhalanın sırrının ne olduğuna, bu sırrın
Baykuş'la �l�şk�s�ne, Peren ve Kuzey'�n bunu nasıl keşfett�ğ�ne değ�nmeler�
gerekt�ğ� söylenecekt�r. Daha sonra öğrenc�ler�n yazıları sınıfta okunur.
K�tabın ger� kalanı bu etk�nl�kten sonra okunacaktır.

K�tap, Türk�ye'y� ve İstanbul'u dünyaya tanıtmak amacıyla Türk�ye dışında
yaşayan ve Türk olmayan on beş yaşından küçük öğrenc�lere yönel�k
olarak gerçekleşt�r�len yarışmayla başlıyor. Yarışmayı kazanan beş farklı
m�lletten öğrenc� kend� kültürler�ne en uygun gönüllü Türk a�leler�n
yanlarına yerleşt�r�l�yor. A�leler�n yanında Türk kültürünü her yönüyle
tecrübe etme �mkanı bulan öğrenc�ler yarışmayı düzenleyen derneğ�n b�r
haftalık İstanbul gez�s�yle  tecrübe ett�kler� kültürü oluşturan tar�h�
yakından tanıma �mkanını elde etm�ş oluyor. İstanbul'da �z�n� sürmek
�sted�kler� yazılarıyla kazandıkları yarışmadan çok daha büyük �zlerle ve
tecrübelerle ülkelere dönmek �ç�n hazırlandıklarında �se bu kadar kısa
sürede kurdukları gönül bağlarının şaşkınlığını yaşıyor.

1)K�tabın �çer�s�nde yer alan har�tadan yola çıkılarak öğrenc�lere b�r
İstanbul turu planlanab�l�r. 
2)Öğrenc�ler�n k�tabın �çer�s�nde yer alan har�taya benzer n�tel�kte b�r
har�ta oluşturmaları ve bu har�tada yer alacak durakların k�tapta yer
almayan duraklar olması �sten�r. Har�talar tamamlandıktan sonra İstanbul
konulu panoda öğrenc� har�taları serg�len�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=322
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=218
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Duvarın Ardı

B�r Kel�me Seyyahı

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 88

Yaş Düzey�:  10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5  

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Tar�h b�l�nc�, d�l

b�l�nc�.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  208

Yaş Düzey�:  10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Toplum düzen�,

�y� kötü ayrımı, ahlak� yargılar,

nükleer savaş sonrası yaşlı bakım

merkez�ne sığınan �nsanların

yaşamı.

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Tuğba Coşkuner-Cezve Çocuk

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mahmut, soylu b�r a�leye mensup akıllı ve meraklı b�r çocuktur. Dedes�yle
çok güzel vak�t geç�r�r, yen� şeyler öğrenmey� çok severm�ş. B�r haz�ne
sandığı varmış ve buraya anlamını öğrend�ğ�, nereden geld�ğ�n� keşfett�ğ�
sözcükler� atarmış. Bu hob� zamanla b�r tutku hal�ne gelm�ş. Yaşadığı
topraklardan kaçmak zorunda kaldığı zaman da yanında sadece bu
haz�ne varmış. Çok çalışmış, çok seyahatler yapmış ve sonunda bu
tutkusunu b�r sözlüğe çev�rm�ş. Tüm bu yaşananlardan sonra kaçarak
uzaklaştığı memleket�ne ger� dönüşü halk tarafından coşkuyla karşılan-

mış.

Öğrenc�lerle, küçük Mahmut'un yaptığı g�b� b�r kel�me sandığı
oluşturulab�l�r. Öğrenc� merak ett�ğ� sözcükler�n köken�n�, nereden
geld�ğ�n� öğren�r ve sandığına atar. B�r süre sonra da bu sandıktak�
kel�meler� arkadaşlarıyla paylaşır.

Nükleer savaş sonrası yaşlı bakım merkez�ne sığınan ve Hugo adında
b�r�n�n yönet�m�nde yaşamaya çalışan �nsanların h�kayes�, d�stop�k roman
türünde anlatılıyor.  Burada bütün evler aynı ve herkes aynı şek�lde
g�y�n�yor. K�mse k�tap okumaz, yetenekler�n göstermez, yen� b�lg�ler
öğrenmez, akşam �sted�ğ� saatte dışarı çıkmaz, arkadaşları �le b�r araya
gelmez ve kurallara karşı çıkmaz . Eğer karşı çıkarsa radyasyon dolu
duvarın ardına gönder�l�r. Duvarın ardında Nan�s’�n babası g�b� geçm�ş�
hatırlayamazsınız. Hatırlamamanız �ç�n Hugo’nun her akşam yemeğ�n
yanında verd�ğ� hapı almalısınız. Çünkü hatıralar b�rb�r�n�z� sevmen�ze ve
sevd�kler�n�z� korumanıza sebep olur. F�to, Nan�s ve P�ka a�les� �le b�rl�kte
bakım merkez�nde yaşamaktadır. A�leler�n�n gar�p davranışlarından
kuşku duyan çocuklar bu duruma tepk� göster�rler. F�to’nun annes�
anlamalarına yardımcı olacaktır. A�leler�n�n onlar �ç�n düşündükler�
gelecek �se bambaşkadır. 

Öğrenc�-yazar buluşması gerçekleşt�r�leb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=365
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=151
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Zaman Yolcuları Çanakkale Savaşı'nda

Zafer Rüzgarları- Akden�z Fat�h� Turgut Re�s

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç T�maş

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 205

Yaş Düzey�: 12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  7   

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Vatan, m�llet,

özgürlük, l�derl�k, ahlak�

değerler, cesaret ve vatan aşkı.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 192

Yaş Düzey�: 10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Cesaret,

vatanseverl�k, fedakârlık, tar�hî

şahs�yetlere saygı.

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mustafa Orakçı-İlk Genç T�maş

*Bu k�tap Sosyal B�lg�ler branşı tarafından öner�lmekted�r.

Ahmet ve Alp'ın yolu okulda aynı sırada kes�ş�r. Ahmet yen� tanıdığı Alp
hakkında b�r takım araştırmalar yapınca �lg�nç gerçekler �le karşılaşır. Bu
gerçekler �k� yabancıyı dost hal�ne get�recek b�rtakım olayların
başlamasına sebep olacaktır. Alp'ın a�les� zamanında b�r zaman
mak�nes�n�n yapımında görev alan b�l�m �nsanlarıdır ancak tal�hs�z b�r
patlama sonucunda hayatlarını kaybett�kler� düşünülmekted�r. Alp ve
Ahmet'�n patlamadan yıllar sonra öğrend�kler� bazı gerçekler aslında
bunun doğru olmadığını gösterecekt�r. Ahmet ve Alp geçm�şe g�derek
Alp'ın kayıp a�les�n� ararken b�rtakım tar�hî olaylara da şah�tl�k
edeceklerd�r.

1)Çanakkale'ye b�r okul gez�s� düzenleneb�l�r. Bu gez� esnasında
Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan öneml� olayların araştırılması gez�
önces�nde öğrenc�lere görev olarak ver�l�p �lg�l� alanlar gez�l�rken
öğrenc�lere anlattırılab�l�r. 
2)Çanakkale'de yaşanmış öneml� olayların ve �lg�nç olayların h�kâyeler�
öğrenc�lere görev olarak dağıtılab�l�r. Öğrenc�ler bu h�kâyeler �le �lg�l� b�r
sunum hazırlayab�l�r. Ardından 18 Mart Programı'nda "Çanakkale
H�kâyeler�" kısmı oluşturulup bu h�kâyeler�n herkes tarafından
öğren�lmes� sağlanab�l�r.

Turgut Re�s, 12 yaşında bölgedek� Osmanlı askerler� tarafından mızrak ve
ok kullanmaktak� kab�l�yet�nden dolayı d�kkat çek�nce orduya alınır. Ordu
bünyes�nde başarılı b�r den�zc� ve topçu hal�ne gel�r. Çok sayıda başarılı
seferden sonra artık b�r haf�f kadırganın sah�b� ve kaptanı olur. 1520

yılında Barbaros Hayredd�n Paşa donanmasına katılır. Kors�ka’nın batı
sah�ller�nde gem�ler�n�n bakımını yapmak �ç�n mola verd�ğ� sırada
Cenev�zl� komutanlar G�annett�no Dor�a, G�org�o Dor�a ve Gent�le V�rg�n�o
Ors�n� tarafından es�r ed�l�r.  Andrea Dor�a �le görüşen Barbaros, 3500

duka altın karşılığında Turgut Re�s’�n serbest kalmasını sağlar.
Özgürlüğüne kavuşan Turgut Re�s, Kors�ka ve S�c�lya bölges�ndek�
Cenova hâk�m�yet�ne karşı saldırılara başlar. Malta’dak� Malta Şövalyeler�
de bu saldırılardan payını alır. Barbaros’un 1546 yılındak� ölümünden
sonra Turgut Re�s, Akden�z’dek� Osmanlı donanmasının başına geçer. 

1)B�r öğrenc� tarafından Dragut yan� Turgut Re�s canlandırılab�l�r. 
2)Doğmuş olduğu Bodrum Karabağ köyüne b�r gez� düzenlenerek rehber
eşl�ğ�nde hayat h�kâyes� d�nleneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=354
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Ezber Bozan Kadınlar 1

Eller�yle Gören Çocuk

Tomasz Malkowsk�-Beyaz Bal�na Yayınları

Tür:  H�kaye

Sayfa Sayısı:  112

Yaş Düzey�:  10

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: İy� �nsan olmak,

engell�lere saygı, yardımseverl�k.

Tür:  B�yograf�

Sayfa Sayısı:  128

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Başarma azm�,

sabır, kararlılık.

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Hat�ce Özdem�r Tülün-Düş Değ�rmen� K�taplığı

*Bu k�tap Türkçe, PDR ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Kâm�l görme engell� b�r çocuktur. Bu engel, onu h�çb�r zaman
d�zg�nlemeye yetmemekted�r. H�çb�r şey Kâm�l’�n hayvanat bahçes�ne,

p�kn�ğe, alışver�ş merkez�ne g�tmes�ne; tramvaya b�nmes�ne ya da
b�s�klet kullanmasına engel değ�ld�r. Evde sofrayı hazırlamak, top
oynamak veya müzedek� b�r heykel� eller�yle görmek konusunda da aynı
şek�lde davranmaktadır. Görme engell� bu çocuğun hayatı ve nesneler�
algılama şekl� eller�yle mümkündür. Lak�n ara sıra önüne engeller
çıkab�lmekted�r. Kam�l'�n teyzes�, g�tt�ğ� restorandak� adam veya
müzedek� bekç� g�b� ön yargılı �nsanlar, Kâm�l’e engel olab�lmekted�r.
Kâm�l a�les�n�n de desteğ�yle tüm zorlukları aşmayı başarmıştır. Şakacı,
hayata ve olaylara karşı poz�t�f olmayı başaran bu çocuğun yaşamı
herkese örnek teşk�l edecek n�tel�kted�r.

 K�tabın kahramanları k�mlerd�r? 

Kam�l, ne g�b� zorluklar yaşamaktadır? 

Kam�l'�n f�z�ksel ve ruhsal özell�kler� nelerd�r? 

Kam�l'e zorluk çıkaran k�ş�ler k�mlerd�r? 

Kam�l'�n yer�nde s�z olsaydınız neler h�ssederd�n�z? 

K�tabı okuduktan sonra h�ssett�ğ�n�z duygular nelerd�r?

K�tap okunduktan öğrenc�lerle aşağıdak� sorular eşl�ğ�nde sohbet ed�le-

b�l�r ya da bu sorulardan oluşacak b�r sınav uygulanab�l�r. 

K�tap, yazarın örnek aldığı b�r hocasının kend�s�ne yaşattığı hayal
kırıklığından sonra yen� b�r rol model arayışı sonrası ortaya çıkmış.

Kadınların görülmed�ğ� b�r coğrafyada kadınları daha görünür kılma
adına hayal kuran, hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n çabalayan, toplumun
ezberler�n� bertaraf etmeye çalışan ve sonunda da başaran kadınların
hayat h�kayeler�n� anlatıyor.

K�taptak� karakterler öğrenc�ler tarafından canlandırılıp b�r �nsan müzes�
etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=528
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=504
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Etkinlik

Etkinlik

Serçe Kuş

Sen� En Mutlu Günlere Götüreb�l�r�m

Met�n Karabaşoğlu-Nes�l

Tür: H�kâye

Sayfa Sayısı: 144

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Paylaşma,

ahlak, tevazu, sabır, şükür,

adalet, üm�t, hürmet, denge,

sevg�.

Tür:  H�kâye

Sayfa Sayısı:  96

Yaş Düzey�: 11-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-7     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Tefekkür,

şükür, dua, cesaret, merhamet,

hayat, hırs, yardımseverl�k, ölüm.

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

Cah�t Zar�foğlu-Beyan Çocuk

*Bu k�tap DKAB branşı tarafından öner�lmekted�r.

B�r avcı �le serçen�n h�kâyes�d�r. K�tap önce b�r gölde avlanan beş avcının,

tab�atın, hayvanların uzun uzadıya tasv�r� �le başlar. H�kâyen�n edebî b�r
d�l� vardır. H�kâyen�n kahramanı olan Serçekuş, tab�atta karşılaştığı
canlıları ve �nsanları anlatır. Kocasının ava düşkünlüğünden ş�kâyetç� b�r
kadının kocasının yolunu gözley�ş�n�, kend�s�n� sapanla avlamak derd�nde
olan çocuklara da�r düşünceler�n�… En sonunda h�kâyen�n d�ğer
kahramanı olan avcı �le arşı karşıya gel�r. Tüfeğ�n� doğrultmuş kend�s�n�
vurmak üzere olan avcıya türlü d�ller dökerek kend�s�n� avlamaktan
vazgeç�rmeye çalışır. İnsan �le hasb�hâl ed�nce anlar k� �nsanoğlunun da
b�r avcısı vardır: Azra�l. Serçekuş avcıya der k�:  "Eğer ben� öldürmezsen
belk� b�r gün sen�n hayatını kurtarırım.".  Buna hayret eden avcı, küçücük
b�r kuşun kend�s�n�n hayatını nasıl kurtaracağını öğrenmek �ster. 

Bu h�kâyede s�z� en çok etk�leyen olay ned�r? 

Serçekuş'un avcılar ve avcılık hakkındak� düşünceler�ne katılıyor
musunuz?

H�kâyeye avcı gözüyle baktığınızda s�z Serçekuş'a karşı nasıl
davranırdınız?

1) Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

2) "Serçekuş ve Avcı" konulu res�m yarışması düzenleneb�l�r. 

Eser beş bölümden oluşur. “Ahlakın En Güzel�” başlıklı �lk bölümde Hz.

Peygamber (s.a.s.) ve Ashab-ı K�ram �le �lg�l� 13 hatıra anlatılır.
“İncel�kler” başlığını taşıyan �k�nc� bölümde güzel ahlaka da�r �ncel�kler�n
anlatıldığı 14 hatıraya yer ver�l�r. Asr-ı Saadet'ten 8 hatıranın nakled�ld�ğ�
üçüncü bölüm �se “Üm�de Da�r”d�r. 17 küçük anekdotun anlatıldığı
dördüncü bölümün başlığı “Ayrıntılar”dır. K�tabın beş�nc� ve son
bölümünde “Sevenlere ve Sev�lenlere Da�r” 7 r�vayet yer alır. K�tap,

Peygamber�m�z (s.a.s.) ya da Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Al�, Ebu Zer, Hâl�d
b�n Vel�d, Hz. Talha vb. Ashab-ı K�râm’ın (r.a.) önde gelenler�ne da�r
b�rb�r�nden kıymetl� örnekler�n ver�ld�ğ� anekdotlardan oluşmaktadır.
Yazar, k�tabın amacı �ç�n b�zzat kend�s� şöyle der: “Sen� o en mutlu
günlere götürmek �ç�n buradayım. Uzun yıllar önces�ne g�deceğ�z. Hem
de ışık hızıyla…”.

Aşere-� Mübeşşere ne demekt�r? Bu k�ş�ler k�mlerd�r? 

Hz. Al� �le Hz Talha arasındak� araz� �ht�lafı ned�r? Nasıl çözülmüştür?
Peygamberler�n m�rası ned�r?
Mesc�d� kand�ller �le aydınlatan Hz. Tem�m ed-Dârî’ye Peygamber
Efend�m�z ne dem�şt�r? 

Gan�metler paylaşılırken zayıf k�ş�lere de neden güçlü kuvvetl�
savaşçılarla eş�t pay ver�lm�şt�r? 

Öğrenc�lere aşağıdak� sorular sorulab�l�r:

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=106
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=341
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Etkinlik

Etkinlik

F�lanca Operasyon

Ezber Bozan Kadınlar 2

Hat�ce Özdem�r Tülün-Düş Değ�rmen� K�taplığı

Tür: B�yograf�

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�:  11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8    

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Değerler:  Başarma

azm�, sabır, kararlılık.

Tür: Roman

Sayfa Sayısı: 112

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�: 5-6    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  İnsan sevg�s�,

değer b�lmek, yapay zekalı

robotların hayatımıza g�rmes�.

*Bu k�tap Türkçe, PDR ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Feyza Şah�n-Erdem Çocuk

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

K�tap, yazarın örnek aldığı b�r hocasının kend�s�ne yaşattığı hayal
kırıklığından sonra yen� b�r rol model arayışı sonrası ortaya çıkmış.

Kadınların görülmed�ğ� b�r coğrafyada kadınları daha görünür kılma
adına hayal kuran, hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n çabalayan, toplumun
ezberler�n� bertaraf etmeye çalışan ve sonunda da başaran kadınların
hayat h�kâyeler�n� anlatıyor.

K�tabın sonundak� "Ben�m Ezber Bozan H�kayem" etk�nl�ğ� yapılab�l�r.

Gelecekte artık kend� ev�nden yanımıza taşınmak �stemeyen ama
gözümüz arkada kalan yaşlılarımız �ç�n yapay zeka �le donatılmış
andro�dler alıp onlara arkadaş olarak vereb�l�yoruz. Öyle �y� k� bu
andro�dler�, yaşlı teyzeler fark etm�yor b�le. Sevg� (SVG1) �s�ml� adro�d de
yen� hayatına öyle �y� uyum sağlıyor k� b�r süre sonra yaşlı b�r n�ne g�b�
g�y�nmeye, onun g�b� konuşmaya başlıyor. Sevg�’y� satın alıp annes�n�n
yanına get�ren H�kmet Bey, bu durumu yadırgıyor ve b�r sorun olduğunu
düşünüyor. Bu “arıza”nın g�der�lmes� �ç�n Sevg�’y� �ade ed�yor. İşte,

kaldırıldığı depoda başlıyor Sevg�’n�n g�zl� yaşamı ve F�lanca
Operasyon’un �lk adımları. B�r andro�d de olsa yapay zeka “duygu”

sah�b�d�r ve en başta bu duyguları, �nsanların y�ne �nsanlara zarar
vermeler�n� engellemekte kullanır. Bu operasyonda aslında b�r başka
duygu sah�b� andro�d ona yardım eder, 4YH4N; nam-ı d�ğer Ayhan.

Öğrenc�lerle söyleş� ya da soru cevap etk�n�l�ğ� yapılab�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=369
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=529
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Etkinlik

Gülen Sakız Ağacı

Göğü Yere İnd�rel�m

Özgür Balpınar-Genç T�maş

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 152

Yaş Düzey�: 11-13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  6-8    

Olumsuz Öge: İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Saygı, hoşgörü.

Tür:  H�kaye 

Sayfa Sayısı:  112 

Yaş Düzey�: 10-11

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-6     

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: A�le, büyüklere

saygı, hürmet.

*Bu k�tap Türkçe ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Koray Avcı Çakman-Tudem Yayınev�

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Den�z çok haylaz b�r çocuktu ve haylazlıkları gün geçt�kçe artıyordu. A�les�
bu durumda onu b�r danışmanlık merkez�ne götürdü. Danışman Bahar
Hanım onlara Öğrenc� değ�ş�m programına katılmalarını önerd�. Annes�
Aslı ve Babası İlker bunu kabul ett�. Fakat programda son dak�ka b�r
yanlışlık oldu ve Den�z Afr�ka’ya g�tmek zorunda kaldı. Den�z Afr�ka’ya
geld� ve Basal�to �le tanıştı. Basal�to Den�z’�n Afr�ka’dak� a�les�yd�. Den�z
Afr�ka’dak� �lk günler�nde oraya h�ç alışamadı ama gün geçt�kçe alışmaya
başladı. Den�z’�n orada Musa d�ye b�r arkadaşı da olmuştu ve orada b�r
sürü maceralar yaşadı. Den�z’�n Afr�ka’dak� son gününde çok üzüldü ve
eve bambaşka b�r çocuk olarak döndü.

Türkçe öğretmen�n verd�ğ� proje ödev� ''Çocukluk ned�r?'' sorusunu
büyükler�ne sormasıyla başlar. K�tabın başında ödev� yapmak �stemez.

Sonrasında Arda'nın büyükler�n�n anısına duyduğu merak ve heyecanla
�lerler.Herkes�n çocuk olduğu ve anılarla tekrar hatırlanması eğlencel� b�r
hal alır.

Öğrenc�lerden Afr�ka'nın sömürü tar�h� �le �lg�l� b�r araştırma yapmaları
�sten�r. Tahtaya ç�z�len Afr�ka har�tası üzer�nde kıtanın zeng�nl�kler� ve
hang� ülkeler tarafından sömürüldüğü göster�l�r. Öğrenc�lerden yaptıkları
araştırmaların sonucunu paylaşmaları �sten�r. Kölel�k, sömürü kavramları
üzer�nde öğrenc�ler konuşturulur.

Etkinlik

Öğrenc�-yazar buluşması gerçekleşt�r�leb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=461
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=187


Özet

139

Özet

www.ac�badem.k12.tr 

Etkinlik

Mürekkep Yürek

Mutluluk B�lg�s�

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı: 80

Yaş Düzey�:  10-12

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  5-7   

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular:  Yusuf Has

Hac�b'�n hayatı, arkadaşlık,

hayvan sevg�s�.

Tür:  Roman

Sayfa Sayısı:  552

Yaş Düzey�:  13

Tavs�ye Ed�len Sınıf Düzey�:  8      

Olumsuz Öge:  İçerm�yor.

İçerd�ğ� Konular: Sevg�,

yardımlaşma, merhamet. 

*Bu k�tap Türkçe, DKAB ve Sosyal B�lg�ler branşları tarafından öner�lmekted�r.

Cornel�a Funke-Akılçelen K�taplar

*Bu k�tap Türkçe branşı tarafından öner�lmekted�r.

Mehmet, Ad�l ,Zah�t ve Yusuf aynı okula g�den çok yakın arkadaşlardır.
Her macerada b�r aradadırlar. B�r gün namaz çıkışı akıllarına b�r f�k�r
gel�r: Burana Kule's�ne çıkmak. Bu kule, korunan b�r yerd�r. Namaz çıkışı
Zah�t, cam� ahal�s�n� oyalarken Ad�l, Mehmet Ve Yusuf kuleye g�zl�ce
çıkarlar. Kuley� koruyan askerler gece geç saatlerde uyumuştur. Böylece
etrafı rahatlıkla �nceleme fırsatı bulur çocuklar. Derken kuleye a�leler�,
cam� hocası ve askerler�n komutanı gel�r. Çocuklara �z�ns�z buraya
çıktıkları �ç�n herkes kızgındır. Başlangıcı bu şek�lde olan roman
sonrasında Balasagunlu Yusuf'un hayat h�kayes� �le devam eder. Yusuf;
medresede tıp, astronom�, matemat�k vs. eğ�t�m� alarak kültürlü b�r b�rey
olarak yet�ş�r. Medrese hocasının d�rekt�fler�yle b�r hükümdarın
yardımcılığını yapar. Uzun zaman uğraşarak yazdığı k�tabı Mutluluk
B�lg�s� �se n�hayet b�tm�şt�r. Hem devlet �şer� hem de k�tabı yazma sürec�
Yusuf'u oldukça güçsüz düşürmüştür. Buna rağmen yola çıkıp k�tabını
dönem�n hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a ulaştırır. Buğra Han, babası
Süleyman Han'ın ölümünden sonra b�r boşluğa, devlet� nasıl
yöneteceğ�yle �lg�l� �k�leme düşmüştür. Tam bu esnada kend�ne gelen bu
el k�tabı hayatının dönüm noktası olmuştur. 

Megg�e; babasıyla yaşayan, k�tap okumayı çok seven b�r kızdır. B�r gün
sesl� b�r şek�lde k�tap okurken k�tabın �ç�ndek� karakterler� k�taptan
çıkarab�ld�ğ�n� ve gerçek dünyadak� karakterler� de k�tabın �ç�ne
hapsedeb�ld�ğ�n� fark eder. Üstel�k bu yetenek Megg�e'ye babasından
geçm�şt�r. Babasının k�taptan çıkardığı bazı karakterler �le maceraya
atılan Megg�e, öldüğünü sandığı annes�n� bulacak ve kötülere karşı
mücadele edecekt�r.

 

 

Eser okutulduktan sonra f�lm� �zlet�leb�l�r. Sonrasında öğrenc�lerden b�r
eser�n basılı hâl� ve beyaz perdeye aktarılmış hâl�n�n kıyaslanması
�steneb�l�r.

https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=524
https://ortaokulkitapcalistayi.acibadem.k12.tr/panel/kitap.php?islem=bilgi&form=duzenle&kitap_no=506





