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

Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bütün eğitimcilerin ve anne babaların en büyük temennilerindendir. Fakat bu
temenniyi gerçekleştirmek bir o kadar da zordur. Reşat Nuri Güntekin bu acı hakikati ne güzel dile getirmiş: "Niye kitap okumuyorlar
demek, niye piyano çalmıyorlar demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyano çalmaya alıştırmak kadar kolay
değildir.”
Öğrencilerimizin, evlatlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmalarındaki zorlukla ilgili aynı hakikati bir başkası da şu şekilde dile
getirmiş: “Önce iyi kitaplar okuyun yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.” Öğrencilerimizi güzel kitaplarla buluşturmak,
hepimizin ortak derdi olunca “İlham Veren Kitaplar” çalıştayımız bu ihtiyaçtan ortaya çıktı.
"Öğrencilerimize hangi kitapları okutalım? Nerede bu güzel kitaplar?" eğitimciler olarak hepimiz bu sorulara cevap vermek hususunda
ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu problemi bir nebze olsun çözebilmek için, öğrenci ve velilerimize tavsiye edebileceğimiz kitaplarla ilgili bir
okuma listesi hazırlamak istedik. Önceki senelerde yaptığımız çalıştaylarda bizlere destek veren kıymetli eğitim kurumlarıyla bu isteğimizi
paylaştık. Böylece işbirlikçi okullar, okuma listelerini birbirlerinin istifadelerine sundular. Böylece ortak bir okuma listesi hazırladık.
Liste oluşturmak işin kolay kısmıydı. Listede yer alan kitapların; bir eğitimci gözüyle okunması, incelenmesi, kitabın işlediği konu ve
değerlerin tespit edilmesi, güzel bir kitabın hangi zümrelerin istifadesine açık olduğunun belirlenmesi, kitapta sakıncalı olabilecek bir
ifade, duygu, düşünce ya da davranış varsa bunun değerlendirilmesi vb. kıstaslara göre ince eleyip sık dokuyan bir tahlilden geçirilmesi
gerekiyordu. 26 özel okul ve proje imam hatip ortaokulu bu çalışmada bizlere destek verdi. Oluşturduğumuz ortak listedeki yaklaşık 400
kitabı, bu okulların Türkçe, sosyal bilgiler, PDR ve din kültürü ahlâk bilgisi zümre öğretmenlerinin incelemesiyle gözden geçirdik. Dört
zümreye mensup 120 öğretmenimiz, bu eserleri okudular, kitap inceleme kriterlerimize göre değerlendirerek sistemimize giriş yaptılar.
Okunan kitapların sınıf ve yaş seviyelerini tespit ettiler. Okuyup inceledikleri her kitabın ilgili olduğu değerleri mutlaka belirttiler.
Öğretmenlerimiz bu kadarla da kalmayıp okuyup tavsiye ettikleri kitaplar için mümkünse birer etkinlik oluşturmaya çalıştılar. Bazen okunan
kitabı öğrencilerin daha iyi anlayıp yorumlayabilmeleri için sorular hazırladılar. Bazen bir beyin fırtınası, bazen eğlenceli bir oyun ya da bir
drama… Böylece kitabı okuyacak öğrencilerin daha güzel istifade etmelerini sağladılar.
"Kitapları neye göre beğendik? Neye göre elemeye tabi tuttuk?" Aslında her zümrenin kendine has ölçüleri vardı. Türkçe ve bsosyal ilgiler
zümresi kendi kazanımlarını ön planda tutarken PDR ve din kültürü ahlâk bilgisi zümresi birtakım kriter ve hassasiyetleri esas aldılar. Ama
milli ve manevî değerlere uygunluk bütün zümrelerimizin kırmızı çizgisiydi. 10 ilâ 13 yaş okuyucu kitlesine uygun olmayan, argo ya da
küfürlü ifadeler, şiddet ya da akran zorbalığı, suç unsuru sayılabilecek tavır ve davranışları özendiren anlatımlar, genel ahlâkî ilkeleri ihâll
eden ifadeler ihtivâ eden kitapları listemize almamayı tercih ettik. Hocalarımız, yıldızlayarak okudukları kitaplara puan da verdiler. Düşük
puan alan eseler kataloğumuza girmedi. Burada bir hususu dile getirmek istiyoruz. İster kitapların yıldızlanarak puanlanmasında olsun
isterse olumsuz ögelerin tespitinde olsun öğretmenlerimizin şahsi görüşleriyle değerlendirme yaptıklarını unutmamak gerek. Bir
öğretmenin sakıncalı gördüğü bir hususu, başka bir hocanın görmezden gelmesi mümkün olduğu gibi, 3 yıldızla puanlanan bir kitaba diğer
bir öğretmenimiz tarafından 5 yıldız verilmesi de mümkündür.
Bu çalışma sonunda ortaya çıkan kataloğumuzu talep eden bütün eğitim kurumları ve STK’larla bir “tavsiye listesi” olarak paylaşmak
istiyoruz. “İlham Veren Kitaplar” sosyal medya hesabımızdan bu listemizi eğitime gönül veren bütün kitap dostlarıyla paylaşacağız. Bu
çalışma burada bitmeyecek. Önümüzdeki yıllarda da kitap dostu öğretmenlerimizin destek ve gayretleriyle yüzlerce kitabı inceleyerek
paylaşmaya devam edeceğiz.
Çünkü kitapların insanı, insanın da dünyayı değiştireceğine inanıyoruz.
Zira, kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.
İlham Veren Kitaplar Komisyonu

İncelemeleriyle Çalışmaya Katkı Sağlayan Öğretmenler
ÖZEL ACIBADEM OKULLARI

ŞEHİR KOLEJİ

Türkçe: Beyza Bursa, Burcu Çağımnı, Ender Şerifoğlu,
Fatma Köktürk, Gülden Topçu, Nurgül Tuğrul, R. Betül
Çakmak, Sahure Aktaş, Tuba Uludağ, Tuğba Çiftçi.

Türkçe: Tolga Özalan.

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.

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.

MURADİYE OKULLARI

DKAB: Aygül Kılıç, Büşra Timur, Elif Yeşilırmak, Nurbanu
Taşçı, Rabia Timur, Yasir Timur, Züleyha Öncü.

Türkçe: Esra Yüksel, Meyra Öksüz, Rabia Tahiroğlu, T.
Leman Sarıyıldız, Zehra Serin.

Sosyal Bilgiler: Ayşenur Akıllı, İldem Tunçbilek.

DKAB: Asiye Demiryürek, Melike Yalçın, Nermin Tecimel,
Özlem Deligöz.
PDR: Hanife Bulut, Kübra Ayyıldız, Tuğba Yüksel.

YETEV (YENİDOĞU - İRFAN) OKULLARI
Türkçe: Elif Akardaş Karataş, Emin Keven, Nalan Yıldız.

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

DKAB: Enes Koç, Esra Engin, Nurcan Yıldırım, Selda
Demirtaş, Süveybe R. Zengin.

ATLAS KOLEJİ

PDR: Büşra Nur Vural, Esra Liv.

Türkçe: Halil Umutlu, Murat Duman.

ÖZEL YILDIZ ORTAOKULU

DKAB: Abdülmetin Aşık, Azmi Bayer.

Türkçe: Fatma Göçeri.

PDR: İlhami Yücel.

DKAB: Esra Sezgin.

Sosyal Bilgiler: Nuh Karagöz.

Sosyal Bilgiler: Niyazi Tüfekcibaşı.

ZARAFET KOLEJİ
Türkçe: Büşra Çimen

ASLANTÜRK KOLEJİ
DKAB: Safiye Tulumoğlu.

DKAB: Abdussamed Yazıcı, Melike Coşkun, Rumeysa
Döğenci, Rumeysa Duru.

PDR: Tayyibe Gökçe.

PDR: Ayşegül Kara, Hilal Karaca.

Sosyal Bilgiler: Mehmet Kara.

Sosyal Bilgiler: Ayşen Erim.

CEMRE OKULLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU

Türkçe: Nur Melik Peker.

Türkçe: Berna Ürgüplüoğlu, Nurcan Yücesoy, Türkan
Karaman.

Sosyal Bilgiler: Necla Vanlı.

DKAB: Ayşe Sarohan, Betül Okur.

AYŞE AYKAÇ İMAM HATİP ORTAOKULU

PDR: Zerrin Topcu.

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

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.

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.

Arka Sıradaki Çocuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 276
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Empati,

Sınıfın en arka sırasında oturan ve kimseyle konuşmayan Ahmet isimli
gizemli çocuk hem Aleksa ile arkadaş grubunun hem de yetişkinlerin
merakını uyandırır. Çeşitli dedikoduların yayılmasının ardından gerçekler
ortaya çıkar: Ahmet; Suriye’deki savaştan kaçmış, annesini Türkiye’de,
babasını Fransa’da bırakmak zorunda kalmış mülteci bir çocuktur. Aleksa
ve arkadaşları, sınıftaki diğerlerinin zorbalık yaptığı bu yeni çocuğu

arkadaşlık, yardımseverlik,

tanımak ve onunla arkadaş olmak için ellerinden geleni yaparlar ve bunu

ırkçılığa karşı çıkmak, zorbalıkla

başarırlar. Ahmet'in ailesine kavuşması için dört arkadaş birleşir.

baş etmek.

Gösterdikleri üstün çabalar sonucu kraliçeye kadar ulaşırlar. Bu süreçte
çocukların yaşadığı mücadele ve maceralar konu edinir. Kraliçe
aracılığıyla Ahmet'in anne babasına ulaşılır ve onların İngiltere'ye
getirtilmeleri sağlanır.

Etkinlik
Öğrencilerle Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördüğü bir okula ziyaret

Onjalı Q. Rauf-Doğan Egmont

düzenlenebilir. Öğrencilerin buradaki öğrencilerle mektup arkadaşı
olması sağlanabilir.

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Endişe Ağacı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor

Juliet; annesi, babası, büyükannesi ve Ophelia (Oaf) adındaki kız kardeşi
ile birlikte yaşamaktadır. Kız kardeşi ile aynı odayı paylaşan Juliet, zaman
zaman onunla anlaşamaz ve kavga eder. Juliet'in ailesi bu problemi
çözebilmek için Juliet ve Ophelia’ın odalarını ayırmaya karar verir. Yeni
odasına taşınan Juliet, duvar kağıdının altında büyük bir ağaç resmi

İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

görür. Bu ağaç resmi, büyükannesinin Endişe Ağacı'dır. Juliet, büyük

Yardımseverlik, aile, dayanışma

büyükanne-sinin, genç kız iken endişelendiği konuları bu ağacın
dallarında çizilmiş olan hayvanlarla paylaştığını öğrenir. Kendisi de her
bir endişesini bu ağacın dallarındaki hayvanlarla paylaşmaya karar verir.

Etkinlik
Öğrencilere üzerinde ağaç çizimi olan A4 kağıt verilir. Öğrencilerden
ağacın bir dalına okul ile ilgili endişelerini, diğer dalına aile ile ilgili

Marianne Musgrove-Altın Kitaplar

endişelerini, başka bir dalına arkadaşlık ve hayatındaki değişikliklerle
ilgili endişelerini yazmaları istenir. Öğrencilerle endişelerinin üstesinden
gelmeleriyle ilgili baş etme yöntemleri konuşulur.

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Evliya'nın Sırları
Özet
Tür: Masal
Sayfa Sayısı: 88

Topkapı Sarayı'nı gezen bir çocuk kendini bir hayalin içinde bulur. Tatlı

Yaş Düzeyi: 11-12

bir dedeyle karşılaşır ve onunla birlikte çeşitli şehirlerde, ibretlik ve

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Değerler: Hayal, dünya,

coğrafya, şehirler, ahlaki değerler.

olağanüstü olaylara tanıklık eder. Dede ona çeşitli öyküler anlatır: Bin Kuş
ile Bir Kuşbaz, Adamı Yutan Balığı Yutan Balık, Leyleklere Ne Oldu?, Kan
Kırmızı Kar Beyaz, Palavra Palavra, Köpeği Koruyan Saka Kuşu, Çelebi’nin
Şair Arkadaşı, Kırk Ağaç dedenin anlattığı hikâyelerden bazılarıdır.

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir (Her hikâyeye dair bir soru
bulunuyor.).
Bir adam bin kuşla uçup gidebilir mi?
Gerçekten bir adamı yutan balık olmuş mudur?
Balığın karnından kurtulmuş mudur? Bu kişi kimdir?
Hayvanlar hisseder mi? Onlarda da evlat sevgisi var mı? Hatta

Abdullah Harmancı-Turkuvaz Kitap

intikam duygusu var mıdır? Kötülük eden gerçekten bulur mu?
Dua gerçekten bu kadar tesirli midir? Toplu yapılan dualar daha mı
makbuldür? Yağmur duası nasıl bir duadır?
Dünyadaki her insan eli için yaprakları açılır mı bir ağacın? Bir ağaç

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından

korkar mı, sevinir mi? Acaba ağaç olmak nasıl bir şeydir?

önerilmektedir.

Gezmeden bilmek mümkün mü? Gezmeden anlamak, duymak,
görmek mümkün mü?
Gezmeden insanın kendini yenilemesi, kendini aşması mümkün mü?

Fuat Sezgin / Örnek İnsanlar Dizisi 9
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 88
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Yıl 1961’di. Türkiye’den Almanya’ya giden bir yolcu uçağının içinde gözleri
nemli, bakışları sisli bir adamcağız pencereden canı gibi sevdiği
memleketine son kez bakıyordu. Bu, buruk bir veda bakışıydı. Bir daha
dönüp dönmeyeceğini Allah bilirdi. Onu bu sessiz ve hüzünlü gidişe

Olumsuz Öge: İçermiyor

mahkûm eden sebepler vardı. Ah o sebepler.. Darbeler kötüdür ve her

İçerdiği Konular: Azim, çalışkan

darbenin bedelini ödeyen binlerce masum olur. İşinden, aşından,

olmak, sabır, kararlılık.

yuvasından, yurdundan olan binlerce insan... Türkiye’de 1960 askerî
darbesinin, tıpkı diğer darbeler gibi yaktığı çok can oldu. Darbenin
ardından yönetime getirilen askerî hükümet tarafından üniversitelerde
çalışan 147 öğretim görevlisi bir gecede ihraç edildi. Yani mesleğinden
uzaklaştırıldı. Bunlardan biri de Fuat Sezgin’di. İlim yolunda gecesini
gündüzüne katan, iğne ile kuyu kazar gibi titizlikle her gün 17 saat
çalışan, 27 yabancı dil öğrenen 60’tan fazla ülkede 400 bin civarında el
yazması eser inceleyen, türlü zorluklara rağmen başarısına başarı katan,
anlamlı, azim dolu ve örnek bir hayat yaşayan Prof. Dr. Fuat Sezgin 93
yaşında sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

etmiştir.

Etkinlik
*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

Öğrencilerle TRT tarafından hazırlanan Fuat Sezgin belgeseli izlenebilir.
Belgeselde dikkatlerini çeken yerlerde düşüncelerini paylaşmaları için
öğrencilere söz verilebilir.
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Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık

Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 175

Tebriz'de sokaklarda yaşayan Emir'in,Cille Gecesi karşısına çıkan kırmızı

Yaş Düzeyi: 12-13

balık ile hayatı değişmeye başlar. O balığı satın alabilmek için

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

çabalamaya başlar. Ancak tam ona ulaşacağı sırada askerler tarafından

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Mücadele,

umut, insan ve doğa sevgisi,
arkadaşlık, yardımlaşma,

yakalanarak uzun süredir devam eden İran- Irak savaşı için cepheye
gönderilir. Burada karşısına çıkan Doktor Samed hayatının değişmesine
sebep olur. Artık bir hedefi vardır: Yaşamak için yaşat. Tebriz'e
döndüğünde

bu

amacı

doğrultusunda

sokaktaki

arkadaşları

için

farkındalık oluşturur. Birlikte büyük bir iyilik hareketi başlatırlar.

paylaşma.

Etkinlik
1)Öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerinden sohbet edilebilir:
Zorbalıkla karşılaşan Emir'in başvurduğu yöntemler neler?
Akran zorbalığı ile karşılaştığımızda neler yapabiliriz?

Özgür Balpınar-Genç Timaş

2)Kitap okunduktan sonra bir iyilik hareketi başlatılabilir:
İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası, sokak hayvanlarına
yönelik bir farkındalık çalışması, köy okulu için kitap kampanyaları gibi.

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Bir Konuşabilse
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 150

Okulda her yıl düzenlenen etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Joe Miles’in

Yaş Düzeyi: 11-12

sahnede

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

anlatılıyor. Joe, verilecek ödülü çok istemesine rağmen topluluk önünde

Olumsuz Öge: Cümle içinde

kendini ifade etmekte zorlanmaktadır. Ayrıca güçlü rakibi Victorya'nın bu

cadılar bayramı geleneği
geçiyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Gayret,

konuşma

korkusuyla

yüzleşme

sürecindeki

maceraları

süreçteki yaklaşımı ve zorbalıkları neticesinde işler daha da zorlaşır. Joe,
gıda bankasında gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalarda kodlama, proje
üretme

gibi farklı ilgi ve yeteneklerini kullanarak bu zorlu sürecin

üstesinden gelecektir.

yardımseverlik, iyi niyetli olmak,
zorbalıkla baş etmek, vefa,
sosyal sorumluluk.

Etkinlik
Münazara, dinleti, sunum gibi öğrencilerin yeteneklerini sergileyeceği
bir organizasyon düzenlenip sahne fobisi olan öğrenciler desteklenebilir.

Jennifer Mook Sang-Uyurgezer Yayınları

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Canım Arkadaşım

Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 189

Taiyang maddi olanakları yüksek, iyi bir eğitim alan ancak yalnız bir

Yaş Düzeyi: 10-12

çocuktur. Yue ise bir atık fabrikasında çalışarak ailesinin geçimine katkı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

sağlayan, okula gitme imkanı bulamamış, kendi çabası ile okumayı

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

sevgi, paylaşmak, yalnızlık, aile
içi iletişim, vefa, iyi insan olmak.

öğrenmiştir. Taiyang ve Yue'nun yolları bir gün kesişir ve aralarında güzel
bir dostluk başlar. Taiyang'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen bu
arkadaşlığı devam ettirirler. Ancak Yue rahatsızlanır ve ölür. Taiyang'ın
ailesi yaptıkları hatanın farkına varır. Çocukları ile ilişkilerini yeniden
düzenler ve dezavantajlı çocuklar için bir yardım derneği kurarlar.

Etkinlik
Beş Parmak Arkadaşlık Etkinliği:
Öğrenciler A4 kağıdına bilek kağıda değecek gelecek şekilde elini
kağıda bastırıp elinin figürünü kağıda çizer. Daha sonra her parmağı için
kağıda arkadaşlık ilişkisinde iyi yaptığı davranışları ve daha iyi neler

Özgür Balpınar-Genç Timaş

yapabileceğini yazar. Gönüllülük esasına göre öğrencilerden paylaşım
yapması istenir.
*Bu kitap PDR, Türkçe ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Mırıldanan Çocuk
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 184

Ev kedisi olan Pepe, sahipleri anne, baba ve Tato ile birlikte mutlu bir

Yaş Düzeyi: 10-12

hayat sürmektedir. Oldukça meraklı ve hareketli bir kedi olan Pepe, karşı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

binanın dördüncü katına daha önce hiç tanımadığı, hiç görmediği bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

dostluk, aile ve komşuluk,

çocuğun

taşınmasıyla

değişir.

Bu

çocuk

onun

gördüğü

diğer

çocuklardan farklıdır. Hiçbir zaman evden dışarı çıkmaz, penceresinde
kilit olduğu için camdan dışarı bile bakmaz ve zamanının çoğunu resim
çizerek geçirir. Pepe, onun evde hapsedildiğini düşünür ve çok tuhaf

yardımseverlik, sevgi, macera,

bulduğu küçük çocuğu yakından tanımayı ister. Fakat o bir kedidir ve

hayal gücü, mizah.

insanlarla nasıl iletişim kuracağını bilemez. Yine de yeni arkadaşını
güldürmenin ve her şeyden önce onun kalbini ısıtmanın bir yolunu
bulmalıdır.

Etkinlik
Öğrencilerden otizm hakkında araştırma yapmaları ve bir poster hazırlamaları istenir. Hazırlanan posterlerle ilgili sergi oluşturulabilir. Posterler,

Gabriele Clima-Genç Timaş

sergide öğrenciler tarafından sunulur. Bu etkinlik 2 Nisan "Dünya Otizm
Farkındalık Günü"nde düzenlenebilir.

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Can Dostum
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 233
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kuzey Amerika Kızak Köpeği Yarışı’nın galibi olan kurt köpeği Kavik,
zengin bir koleksiyoncu tarafından satın alınıp kafese kapatılarak bir eşya
gibi sergilenmek üzere güneye gönderilir ama bindirildiği uçak şiddetli
fırtına yüzünden düşünce Kavik bir anda ıssızlığın ortasında, kafese
kapatılmış vaziyette yapayalnız kalır. Günlerce açlığa, soğuğa ve yırtıcı

İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

hayvanlara karşı verdiği mücadeleyi kaybetmek üzereyken Andy adındaki

merhamet, aile bağları.

on beş yaşında bir çocuk imdadına yetişir. Andy’nin ilgisi ve sevgisi
sayesinde eski gücüne kavuşan Kavik bir gün ayrılmak zorunda kalsalar
bile Andy’yi hiç unutmayacak ve ona kavuşmak için dünyanın bir ucundan
tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacaktır.

Etkinlik
Hayvanların gözünden dünya etkinliği öğrencilere bir haftalık bir gözlem
ödevi verilir. Etraflarında gördükleri hayvanları dikkatle izlemeleri ve

Walt Morey-Beyaz Balina Yayınları

mümkün olduğunca uzaktan neler yaptıklarını anlamaya çalışmaları
istenir. Daha sonra kendilerini bu hayvanların yerine koyarak bir günlük
tarzında yazı yazmaları beklenir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Uysal Ben
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 275

Bir çocuklarını kaybetmiş Andersen ailesinin tek oğlu olan Mark, yaşadığı
kırsalda vahşi bir bozayı olan Ben ile dostluk kurur. Ben, zincire vurulmuş

Yaş Düzeyi: 12

bir ayıdır. Mark onu satın alarak hayatını kurtarır. Çünkü kırsal yaşamdaki

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7

diğer insanların tek bildiği avlanmaktır. Tüm önyargılara rağmen

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Andersen ailesi bir boz ayının sorumluluğunu üstlenir. Böylesi büyük bir

İçerdiği Konular: Dostluk,

hayvanın bakımı çok maliyetli bir iştir. Mark bunun için büyük bir azimle

fedakarlık, yardımseverlik, azim,
sabır, sorumluluk, sevgi.

çalışır. Mark'ın annesi öyküdeki güçlü karakterlerden biridir. Oğlunun
duygularını anlar, onun için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Kasaba
halkına karşı çıkacak kadar da cesurdur. Öykü boyunca aile maddi ve
manevi olarak pek çok zor durum içindedir. Fakat bu süreçlerde her
zaman birbirlerine destek olurlar. Zira öykünün merkezinde koşulsuz
sevgi ve destek bulunur. Andersen ailesi her zorluğu bu sevgi ve destek
sayesinde aşar. Bozayı Ben zincirlerinden kurtulup doğaya bırakıldığında
dahi Mark'ı unutmaz. Ben'i öldürmeye çalışan av meraklısını Peter King'in
Ben ile teması sonrası her şey değişir. Zengin bir adam olan Peter, Ben'in
yaşamını garantini altına alarak Andersen ailesine yardım eder.

Walt Morey-Beyaz Balina Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Çözüm Bakanlığı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 200
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Karşılıksız

11 yaşındaki Nina bir postacının kızıdır. Nina bir gün babasının
çantasında çözüm bakanlığına gönderilmiş bir zarf görür ancak öyle bir
bakanlık olmadığı için mektup ya iade edilecek ya da farklı bir bakanlığa
gönderilecektir. Mektup, uğradığı akran zorbalığına karşı yardım isteyen
9 yaşındaki Ruben tarafından gönderilmiştir. Nina arkadaşı Alfa'yla
birlikte bu sorunu çözmeye çalışır. Ruben’i bulup ona yardımcı olurlar ve

iyilik yapmak, yardımseverlik,

Çözüm Bakanlığının ne olduğunu öğrenirler. Tanımadıkları birçok insanın

dostluk, işbirliği, akran

sorunlarını gizlice çözen memurlardan oluşan Çözüm Bakanlığı yıllar

zorbalığı ile baş etme.

önce kapanmıştır. Nina ve arkadaşları gizlice çözdükleri sorunlarla
kapatılan çözüm bakanlı-ğının tekrar açılmasını sağlarlar.

Etkinlik
Öğrenciler sınıf içerisinde yaşadıkları, arkadaşlarının çözebilecekleri
küçük sorunlarını çözüm bakanlığına yazar gibi kağıtlara yazarlar. Bu
kağıtlar bir torbada karıştırılır. Her öğrenci bir kağıt seçer. Öğrenciler

Sanne Roseboom-Can Çocuk Yayınları

gizlilik içinde birbirlerinin sorunlarını çözmeye çalışır. Kendini açığa
çıkaran kişi diskalifiye olur. Hiçbir şekilde kendini ele vermeden arkadaşının sorununu çözen kişiye/kişilere ödül verilebilir.

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

Arkadaşlar İkiye Ayrılır: Biz ve Diğerleri
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 160

10 gündür yaz tatilini evde geçiren Ada, komşusu Zekiye teyzenin skolyoz

Yaş Düzeyi: 11-12

ameliyatı olduğu için 4 haftadır okula gidemeyen torunu Aslı’nın

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

raporunu okula teslim etmekle görevlendirilir. Raporu teslim ettikten

Olumsuz Öge: İlk görüşte aşkla

ilgili bir tanımlama geçiyor.
Genel mesajın yanında göz ardı
edilebilir.

sonra Gülhane Parkı'nda otururken üzerinde "Ask me" yazılı tişört
bulunan, neşeli, esrarengiz bir kız olan Feride ile tanışır. Feride tam da
Ada’nın hayalindeki dostu, ahiretliğidir. Ada, burs karşılığında turistlerin
sorularını cevaplayan, onları gezdiren bir grubun üyesidir. Feride'yi de bu
gruba dahil ederek macera dolu bir adalar gezisi yaparlar. Ada, Feride ile

İçerdiği Konular: Dostluk,

tanışmasıyla hem gerçek dostluğu tadar hem de İstanbul’u karış karış

yardımlaşma, sevgi, kadere

gezme fırsatı elde eder.

iman, Allah sevgisi.

Etkinlik
Öğrencilerle aşağıdaki sorulardan hareketle sohbet edilir:
Sizce iyi bir arkadaş nasıl olur? Size ne der? Özellikle zor
zamanlarınızda ne yapar, ne hissettirir?

Seda Şener-Carpe Diem Kitap

Arkadaş seçerken dikkat ettiğiniz değerler neler?

*Bu kitap PDR ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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Ağaç Okul
Özet
Tür: Şiir
Sayfa Sayısı: 95

Kitap, Afganistan'da savaşın içinde geçen çocukluğun zorluklarından, bir

Yaş Düzeyi: 12-13

annenin çocuğunu kaybedeceğini bilerek büyütmesinden, düşmanın

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

yardımseverlik, cesaret, umut.

acımasızlığından, haysiyetsizliğinden, işgal nedeniyle göç edecek
olmanın zorluğundan bahsediyor. Her şeye rağmen mücadele ruhunu
diri tutmayı, ümitsizliğe yer vermemeyi öğütlüyor. Savaşlarda hep en
savunmasızların zarar gördüğünü söylüyor. Her doğan çocuğun yeni bir
umut olduğuna, bir çocuğun hemen büyüyüp ülkesi için savaşmak
istemesine yer veriyor. Müslüman kardeşlerden beklenen en ufak
yardımın bile önemine vurgu yapıyor.

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak kitapla ilgili değerlendirme
yapılabilir:
Kitapta sizi en çok etkileyen olay nedir?
Size göre savaşın en zor tarafı nedir?

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

İşgal altındaki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz?

*Bu kitap DKAB, Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından
önerilmektedir.

Ağaçkakanlar
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112

Baba ağaçkakan rüyasında bir oğlu olduğunu görür. Onu iyi yetiştirmek
için çalışır ama yavru ağaçkakan, anne ve babasının sözünü hiç dinlemez.

Yaş Düzeyi: 10-11

Yuvadan ayrılır, etrafındaki ceviz ağaçlarına zarar verir. Cevizliğin sahibi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Şakir Amca yavru ağaçkakanı öldürmek ister ve avcıların yardımıyla yavru

Olumsuz Öge: İçermiyor.

ağaçkakan öldürülür. Baba ağaçkakan rüyasından korkuyla uyanır.

İçerdiği Konular: Ailenin önemi,

Sonunda ağaçkakan ailesinin bir kızı olur. Yavruya "Upuysal" kelimesinin

sevgi, merhamet, kanaatkâr

kısaltılmışı olan "Upuy" adını koyarlar. Baba ağaçkakan, rüyasının gerçek

olmak, kul hakkı, ahlak eğitimi.

olmasından çok korkar. Anne ağaçkakanla birlikte nasıl daha iyi anne
baba olacakları hakkında fikir alışverişinde bulunurlar. Upuy’u cevizlikten
uzak tutmaya çalışırlar. Upuy ismi gibi uysaldır. Anne ve babasının
nasihatlerine değer verir. Ağaçkakan ailesi, rüyanın gerçek olmasından
korktukları için yuvalarından taşınmaya karar verirler. Upuy’a uygun bir
dille durumu anlatırlar. Upuy, Şakir Amca'nın cevizliğini fark eder. Ama
düşündükleri gibi olmaz. Upuy cevizlere hiç zarar vermez. Babasından
nasıl öğrendiyse o şekilde rızkının peşinden koşar.

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

Etkinlik
1)Öğrencilerden ağaçkakanlarla ilgili araştırma yapmaları istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Endülüs'e Veda
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 270

Endülüs'te kalan ve İslam sancağının taşıyıcısı olan son devlet olan

Yaş Düzeyi: 13+

Gırnata Emirliği şu üç sebepten ötürü derinden sarsıntılar yaşamaktadır:

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8+
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Sadakat

Birincisi hırsızlık, ikincisi sadakatsizlik, üçüncüsü rüşvet. Anlatılan
dönemde şahsi çıkarların ön planda tutulduğu, yöneticilerin rehavete
kapıldığı ve gaza-cihat ruhundan ne denli uzaklaşıldığı bu kitap
aracılığıyla acı bir şekilde okuyuculara aktarılmaktadır.

Etkinlik
1)Endülüs tarihi hakkında öğrencilerden araştırma yapması ve bu
araştırmalarının sonucunu sınıfta arkadaşları ile paylaşması istenebilir.
2)İmkanı olan öğrenciler ile Endülüs-Portekiz turu yapılabilir. Porto,
Fatıma, Obidos, Lizbon, Evora, Sevilla, Cordoba, Granada, Malaga
ziyaret edilebilir.

Yavuz Bahadıroğlu-Nesil Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Endülüs'te Bir Hafta
Özet
Tür: Macera
Sayfa Sayısı: 272
Yaş Düzeyi: 12-13

14. yüzyıl Endülüsü’ne yolculuğa çıktığımız bu roman tarih ve sanat tarihi
bakımından oldukça doyurucu. Elhamra Sarayı tasvirleri ve Akdeniz’in o
dönemki konumu tarih dersi verir nitelikte. Aynı zamanda yazarın üstün

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

kurgu yeteneği sayesinde soluksuz okunan bir macera. Kitapta pek çok

Olumsuz Öge: İçermiyor.

şifre ve gizem unsuru var. Örneğin suyun akış ritmi farklıdır. Zamanda

İçerdiği Konular: Vatanseverlik,

yolculuk etmelerini sağlayan usturlabı kullanırken sarayın her yerinde

vefakarlık, dayanışma.

yazılan "La Galibe İllalah" ifadesi kullanılır. Bu cümlenin harflerine göre
ebcet hesabı yapılarak Aslanlı Çeşmeye ulaşılır. Karakterler Manolya ve
Mateo zamanda yolculuk ederek II. İsmail’in oğlu, Prens Yusuf’un
ölümünü engellemeye ve tahta çıkmasını sağlamaya çalışırlar ancak ne
yaparlarsa yapsınlar Yusuf’un ayağı kayarak öldüğü haberini alırlar ve
burada felsefi olarak zaman ve kader kavramlarını sorgularlar. Zaman
aslında maddesel bir şey değil; hükmedilemeyen, akışı değiştirilemeyen
manevi bir suretten ibarettir. Bu yüzden zamanda yolculuk yapmaya
çalışmak ve kadere müdahale tamamen bir yanılsamadır sonucuna
varırlar. 14. yy Endülüsü’ne götürerek olağanüstü bir macera yaşatıyor.

Rana Demiriz-Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Alp Arslan'ın Yolu Anadolu
Özet
Tür:
Sayfa Sayısı: 144

Selçuk Bey'den başlayarak Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve

Yaş Düzeyi: 11-12

ardından Alp Arslan'ın ortaya çıkışı heyecanlı bir anlatımla verilmektedir.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Alp

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Anadolu'ya hakim olması ve Anadolu'nun bayındır hâle getirilmesi

İçerdiği Konular: Bağımsızlık,

çalışkanlık, dayanışma, saygı,

Arslan'la

beraber

Anadolu'ya

düzenlenen

seferler,

Türklerin

anlatılmaktadır. Ayrıca Bizans'la yapılan mücadeleler ve Türk-İslam
savaş hukukuna değinilmektedir.

sorumluluk, vatanseverlik.

Etkinlik
1)Yazar, çevrim içi veya yüz yüze bir söyleşi için davet edilebilir.
2)Kitap okunduktan sonra öğrencilerden istedikleri bir bölümü tiyatro
metni şeklinde yazarak canlandırmaları istenebilir. Tarihi olaylar bu
şekilde canlandırmalara uygundur.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Ayasofya'da Bir Gece
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Ayasofya'da sanat tarihçisi olarak çalışan Mihrimah'ın bulduğu bir harita
parçasından yola çıkan üç arkadaş; İstanbul, İtalya, Diyarbakır ve Van
arasında

gidip

gelerek

haritanın

diğer

parçalarını

aramaktadır.

Mihrimah, Mehmet ve İpek buldukları diğer parçaları birleştirip haritayı

Olumsuz Öge: İçermiyor.

tamamladıklarında çok eski bir lahitle karşılaşırlar. Lahitin içinden çıkan

İçerdiği Konular: Bilimsellik,

tarihi eşya üç arkadaşı da şaşkına uğratır. Maceranın sonunda her şeyi

çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık,

yerli yerinde bırakarak tarihe ve mesleklerine duydukları saygıyı

dürüstlük, saygı, sorumluluk.

gösterirler.

Etkinlik
Ders dışı bir etkinlik olarak tiyatro oyunu şeklinde canlandırılabilir.

Rana Demiriz-Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Başarısızlar Kulübü

Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Umut, asla

Özet
Sahnede konuşma yapma konusunda başarısızlıklar yaşayan Çimen, grup
ödevinde arkadaşları tarafından tercih edilmeyerek yalnız kalmasıyla
“Başarısızlar Kulübü” kurar. Kulüple ilgili afişi hazırlar ve okul panosuna
asar. Ancak okul toplumundan beklediği desteği göremez, kulüp fikri ile
dalga geçilir. Tam vazgeçmeye karar vermişken Deniz ablanın bir cümlesi
ile "Başarısızlar Kulübü"ne üye toplamaya gayret eder. Yağmur, Polen ve

pes etmemek, başarısızlıkların

okulun aşçısı Mutlu ağabey bu kulübe üye olur. Bu kulüple birlikte bir

insana kattığı değer, dostluk,

sosyal sorumluluk projesi geliştirerek okuldaki yarışmada onur ödülü

yardımlaşma, empati, özgüven.

alırlar. Bu sayede Çimen’i her koşulda eleştiren ve başarısız gören
babasının fikirleri değişir. Babası Çimen'le gurur duymaya başlar.

Etkinlik
Öğrencilerden yaşadıkları başarısızlık hikâyelerini yazmaları istenir.
Aşağıdaki sorular eşlediğinde yazdıkları hikayeleri değerlendirmeleri
istenir:

Anıl Basılı-İlk Genç Timaş

Başarısızlıklarınız size bir şey söyleyecek olsaydı neler söylerdi?
Başarısızlıklarınızın size etkileri/katkıları neler oldu?

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

Kelebek Zihinli Çocuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 272
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İnsanlarla ilgili

bazı olumsuz sıfatlar içeriyor.

Jamie; DEHB tanısı almış, parçalanmış bir aile çocuğudur. Kendisini
kontrol edemediği için yaşadığı durumlar nedeniyle normal olmayı
dilemektedir. Jamie, annesinin nişanlısı ile Amerika'ya taşınması üzerine
babasının yanına taşınır. Babası, Elin'in annesi ile birlikte olduğu için iki
çocuk aynı evi paylaşmaya başlar. Elin için Jamie'nin DEHB'i hayatını
altüst eden bir durum olarak görünür. Jamie hem yeni ailesine hem de

Genel mesajın yanında göz ardı

yeni okuluna alışma süreci yaşarken Elin ile arkadaş olmak ister. Ancak

edilebilir.

Elin ondan rahatsızdır ve kurtulmak ister. Bu uğurda yaptıkları ilerledikçe

İçerdiği Konular: Empati,

ikisi de hem yara alır hem de birçok şeyi görmeye başlar. Bu süreçte

arkadaşlık, aile ilişkileri, güven,

empati kurmayı, normal ve farklı kavramlarını, aile olmak için mükemmel

farkındalık, cesaret.

olmak gerekmediğini keşfederler.

Etkinlik
Aşağıdaki sorulardan hareketle öğrencilerle sohbet edilir:
Sizce iyi bir arkadaş olmak için karşınızdakinin düşüncelerini ve

Victoria Williamson-Genç Timaş

hislerini anlamak neden önemlidir?
Sizce anne ve babanızın sizin düşüncelerinizi ve hislerinizi anlamaya
çalışması neden önemlidir?

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

İnsanların birbirlerini anlamak için çaba gösterdiği, düşüncelerine
ve hislerine saygı gösterdiği ortamları seviyor musunuz? Neden?

www.acibadem.k12.tr
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İsmail Hal ve Gidişat: Zayıf

Tür: Hikâye

Özet

Sayfa Sayısı: 176

Karnesi zayıflarla dolu bir şekilde yaz tatiline giren İsmail'e babası yaz

Yaş Düzeyi: 11-13

tatilinde "Denizi unut!" der. Tatilin ilk haftasında cami derslerinin

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

başlayacağı haberini alır. İsmail, ev ahalisinin (annesinin, babaannesinin

Olumsuz Öge: "Lan, ulan, oğlum"

gibi yazı diline yakışmayan
kelimeler kullanıyor.
İçerdiği Konular: İnanç, saygı,

hoşgörü, sorumluluk, tefekkür.

ve babasının) camiye gitme isteğini zorlanarak da olsa kabul eder. İsmail
çok okuyan ve düşünmeyi seven meraklı bir gençtir. Kurbağalara da ayrı
bir ilgisi vardır. Babası İsmail'e camide genç bir hocayla tanışacağını
söyler. Bu genç, İsmail'e hocalık değil abilik yapar. Mehmet abisiyle
tanıştıktan sonra İsmail'in kafası biraz karışır. Çünkü bu abi İsmail'le
beraber caminin ortasında yere yatar ve İsmail'in kafasına takılan
soruları konuşur. Allah neye benziyor? Allah ne kadar büyük? Allah
nerededir? Mehmet abisi, ona kurbağalara hiç bakmadığı şekilde
bakmayı öğretir ve evrende Allah'ı nasıl görebileceğinden bahseder.
İsmail, sorularına cevap buldukça Mehmet Abisiyle daha çok vakit
geçirmeyi ister. İsmail sorularının çoğuna cevap bulduğu gibi namaz
kılmaya da başlar. Bu hem Mehmet abisini hem de İsmail'in aile fertlerini
çok mutlu eder.

Özkan Öze-Uğur Böceği

Etkinlik
*Bu kitap DKAB ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

1)Yazar buluşması gerçekleştirilebilir.
2)Kurbağaların gelişimi belgeseli izlettirilerek evrimin değil Allah'ın
yaratma mucizesi anlatılabilir.

Kaderi Merak Ediyorum
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kadere iman inanç esaslarından biridir. Kader ile ilgili çocukların
akıllarına gelen şu sorulara bu kitapta cevaplar verilmeye çalışılmıştır.
Kader ve kaza nedir? Yaşadığımız her şey kaderimizde yazılı mı? Kaderin
mahkûmu muyuz? Neden bazıları zengin, bazıları fakir? Kader değişir mi?

Olumsuz Öge: İçermiyor

Allah ne yapacağımı biliyorsa benim suçum ne? Kader bizi zorlamıyor

İçerdiği Konular: İnanç, çalışmak,

mu? Deprem kader değil mi? Kaderimde zayıf not almak varsa neden

başarı, irade, tevekkül.

ders çalışayım? Eser, okur ile hasbihal eder gibi rahat bir üslupla kaleme
alınmıştır. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmesi muhtemel sorular
da dile getirilerek cevaplanmıştır. Konular ara başlıklarla bölünerek uzun
ve yorucu bir metin olmaktan çıkarılmıştır. Kitap akıcı ve cezbedici bir
üsluba da sahip. Çocukların merakla okuyabileceği bir kitap.

Etkinlik
1)Öğrencilere kitabı okumadan önce ve okuduktan sonra fikirlerinin
değişip değişmediği ya da daha önce bu konuyu düşünüp düşünme-

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

dikleri sorulabilir. Öğrencilerden yeni örnekler bulmaları istenebilir. Bu
örnekler üzerinden hikaye yazmaları istenebilir.
2)Öğrencilerden çevresindekilerle röportaj ya da anket çalışması yap-

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

maları istenebilir.
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Beyaz Diş
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 94
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: Argo kelime, pipo

içme, hayvan dövüşü, hayvana
şiddet içeriyor. Genel mesajın

"Beyaz Diş" isimli kurt, vahşi doğada dünyaya gelir, zamanla insanın
hakimiyeti altına girer. Ancak vahşi doğanın zorluğu bile insanın
acımasızlığının yanında hafif kalır. Tüm hayatı boyunca ölmemek için
sürekli dövüşmek ve öldürmek zorunda kalan Beyaz Diş, hiç sevgi
görmez ve acımasızlaşır. Yalnız ve huysuz bir köpek olarak büyür. Ta ki
son sahibiyle karşılaşıp onunla mutlu bir hayat sürmeye başlayana
kadar...

yanında göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Hayvan sevgisi,

empati, merhamet, sevgi.

Etkinlik
Kurtlarla ilgili kısa bir belgesel izletilip ardından "vahşi doğa, kurt, sürü,
evcilleştirme..." gibi sözcükler verilerek serbest metin yazma etkinliği
yaptırılabilir. Eserin animasyonu izletilebilir.

Jack London-Can Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Beyaz Odadaki Çocuk
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 304

Manuel zihni gibi boş, beyaz bir odada gözlerini açar. Kim olduğu ve

Yaş Düzeyi: 12-13

oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir şey hatırlamaz. Kendisiyle iletişim

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

kuran tek kişiyse bilgisayar tarafından oluşturulmuş yapay bir ses

Olumsuz Öge: Ölümsüzlük

duyması ile başlar. Sonrasında gerçekliği arayan Manuel kim olduğunu

kavramı üzerinde durulmuş.
Genel mesajın yanında göz ardı
edilebilir.

sorgular. Yalnız hiçbir şey onun düşündüğü gibi olmaz. Aslında bir
çocuğun

beyni

,tamamen

demirden

olan

bir

robot

bedenine

sıkıştırılmıştır. Bu gerçek ile yüzleşmesi ile son bulur.

İçerdiği Konular: Yapay zeka,

sanal gerçeklik, insani duyguların
kıymetli olduğu, gerçeklik,
dürüstlük, aile olmanın önemi.

Karl Olsberg-Timaş Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Dersimiz Amentü
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 224
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: İnanç esasları.

Halis Muhlis öğretmen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilere
"Amentü ne demek?" sorusuyla dersine başlamıştır. Öncelikle amentü
kavram olarak anlatılmıştır. "Birine inanmasak olur mu?" sorusuna cevap
aranmış ve amentü bir anahtara benzetilmiştir. Allah'a iman bahsinde,
yaratılan şeylerden hareketle bunu bir var edenin olduğu anlatılmıştır.
Peygamberlerin, kitapların ve kainatın Allah'ın üç büyük tarif edicisi
olduğu belirtilmiştir. Kelime-i tevhid üzerinde durulmuş ve aslında
gördüğümüz her şeyin bize nasıl La İlahe İllallah dediği anlatılmıştır.
Meleklere iman bahsinde görülen ve görülmeyen şeylere iman konusu
tartışılmıştır. Kitaplara iman bahsinde makinayı yapan, onu en iyi tanıyan
ve

bilendir

örneğinden

hareket

edilmiştir.

Peygamberlere

iman

konusunda öğretmensiz okul veya sınıf olmayacağı örneğinden hareket
edilmiştir. Bahar mevsimi örneğiyle, ölüm ve tekrar diriliş ve ahirete iman
anlatılmıştır. Bu konuyla alakalı olarak doğum ile ölüm arasında bağ
kurulmuştur. Kadere imanın aslında Allah'ın ezeli ve ebedi ilmine iman
etmek olduğu belirtilmiştir.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Etkinlik
1)"Yaptığı davranışların gözetildiğini ve kontrol edildiğini bilmek bir
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

insanın davranışlarına etki eder mi?" sorusundan hareketle "Ahirete" ve
"Meleklere" inancın insanların davranışlarına etkisi üzerinde öğrencilerle
beyin fırtınası yapılabilir.
2)İmanın şartlarıyla ilgili ayetler bulunup pano oluşturulabilir.

Dersimiz Güzel Ahlak
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kitap 5/A sınıfının din kültürü ahlak bilgisi derslerinde Halis Muhlis
öğretmenin sorduğu dikkat çekici sorular, verdiği ödevler çerçevesinde
ilerlemiştir. İlk olarak Halis öğretmen güzel ve çirkin kavramları üzerinde
beyin fırtınası yaptırmış ve buna göre kime güzel kime çirkin deneceği

Olumsuz Öge: İçermiyor

sorusunu yöneltmiştir. Soru cevap yöntemiyle öğrencilerle hasbihal

İçerdiği Konular: Ahlak, cesaret,

etmiş, kimsenin ahlaksız olmadığını, sonradan ahlakının bozulduğu

merhamet, cömertlik, adalet,

düşüncesine varmışlardır. Halis öğretmen burada, ahlak ve pusula

doğruluk, tevazu.

benzetmesi yapmıştır. Yaratılıştan bize verilmiş özellikler pusulaya
benzetilmiş ve fazla oynanırsa bozulup doğru tarafı göstermeyeceği
belirtilmiştir. Daha sonra yalan kelimesi irdelenmiş ve çarpıcı örneklerle
konunun

akılda

kalması

sağlanmıştır.

Ahlakla

ilgili

kavramlar

incelendikten sonra bunların en güzel örneğinin bir bütün halde
Peygamber Efendimiz'de (s.a.s.) olduğu belirtilmiş ve onun hayatından
örneklerle desteklenmiştir.

Etkinlik
Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) güzel ahlaka dair söylediği hadis-i
şerifler ve onun örnek ahlâkıyla ilgili öğrencilerden araştırma yapmaları

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr
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Peygamber Hikâyeleri
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 216

Baş karakter Şinasi Pekbilir, araştırmacı bir gazetecidir. Peygamberleri

Yaş Düzeyi: 10-11

ve özelliklerini araştırmakta ve kendisini biraz da dedektif gibi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Örnek şahsiyet,

sabır, şükür, güzel ahlak,

görmektedir. Peygamberlerin ön plana çıkan özelliklerini heyecanlı bir
şekilde araştırmaktadır. Araştırma esnasında marangoza, matematikçiye, arkeoloğa, balıkçıya, demirciye, terziye, kaptana, inşaat ustasına,
şehir planlamacısına ve daha birçok alanda uzman kişiye gitmektedir.
Kitabın en güzel yeri de konuları ayetlerle destekleyerek anlatmasıdır.

çalışma, azim, adaletli olmak,

Kitabın içerisinde Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz.

nezaket, tevazu, merhamet,

İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb,

dürüstlük, adalet.

Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub, Hz. Yunus, Hz.
Zülkifl, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa'dan
bahsedilmektedir.

Kitap

bütüncül

bir

yaklaşımla

incelenmelidir.

Öğrencilerle takip edilerek işlenebilir. Kitapta peygamberler tarihi
anlatılırken

farklı

meslek

grupları

ve

onların

yaptığı

işler

de

tanıtılmaktadır.

Bilgenur Çorlu-Diyanet İşleri Başkanlığı

Etkinlik
1)Kitap içerisinde peygamberler anlatıldıktan sonra verilen etkinlikler

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

yapılabilir.
2)Öğrenciler arasında peygamberler bölüştürülerek sınıfta sunum yapmaları istenebilir.

Peygamber Hizmetinde Hz. Enes
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Asr-ı Saadet çocukları serisinin sekizinci kitabıdır. Hz.Enes'in, küçük
yaşta Müslüman olması ve annesinin onu Hz. Muhammed'in (s.a.s.)
hizmetine vermesi ile hayatı tarif edilmez bir güzelliğe kavuşur.
Sonrasında on yıl Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmuş, onun

Olumsuz Öge: İçermiyor.

eğitiminde yetişmiştir. Hz. Enes'in 15 yaşına kadar Allah Resulü ile

İçerdiği Değerler: Peygamber

yaşadığı hatıralar anlatılmaktadır.

sevgisi, saygı, hoşgörü.

Âdem Saraç-Erkam Yayınları

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.
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Enno ya da Asfalttaki Karahindiba

Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 144

Enno, 11 yaşında aslında 6. sınıfta olması gerekirken 4. sınıfa gitmektedir.

Yaş Düzeyi: 11-12

Kıyafetlerini

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

düzenleyememe, dikkatsizlik, seslere karşı aşırı duyarlı olma, derslerde

Olumsuz Öge: Kahramanın

başarısız olma gibi sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlarla ilgili öğretmeni

ablasının beden imajı tasviri,
Psikolog tanısı ve IQ puanı yer
alıyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.

ters

giyme,

Almancayı

öğrenememe,

evdeki

eşyaları

ve annesi tarafından sürekli eleştirilmektedir. Kendisini yetersiz, değersiz
bir karahindiba gibi hisseden Enno'nun bununla birlikte yazı yeteneği çok
iyidir. "Hayalistandaki Dedem" isimli hikâyesi, Umut Vaat Eden Genç
Yazarlar yarışmasında -geç iletilmesi nedeniyle- ödül alamasa da
yayınevi tarafından çok beğenilerek basılma kararı alınır.

İçerdiği Konular: Empati, saygı,

yardımlaşma, arkadaşlık.

Etkinlik
Öğrencilerle "Her Çocuk Özeldir" filmi izlenir. Aşağıdaki sorular
doğrultusunda sohbet edilir:
Kitaptaki Enno karakteri ve filmdeki Ishaan karakteri arasında ortak

Astrid Frank-Kırmızı Kedi Çocuk

yönler neler?
Çevrenizde bunun gibi zorluklar yaşayan insanlar var mı? Onlara
nasıl destek sağlanabilinir?

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

Bu zorlukların nasıl üstesinden geldiler? Bu iki karakterin ne gibi
güçlü yanları var?

Şairin Köpeği
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 72
Yaş Düzeyi: 10

Teddy isimli bir kurt köpeği ormanda kar fırtınasında mahsur kalan 10-12
yaşlarındaki biri kız diğeri erkek iki kardeşle karşılaşır. Hikâyede
çocuklarla Teddy birbirleri ile konuşup anlaşabilmektedirler. Teddy,

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

onları bir zamanlar sahibiyle yaşadığı kulübeye götürür. Karın yolları

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kapamasıyla birkaç gün birlikte vakit geçiren Teddy, Flora ve Nicholas

İçerdiği Konular: Yardımlaş-

birbirlerini daha yakından tanımaya başlar. Bu süreçte çocuklar Teddy'in

ma, dostluk, arkadaşlık, sevgi,

eski sahibi Sylvan'ın onu terk etmediğini, hastalanıp öldüğünü öğrenirler.

sadakat, empati.

Çok geçmeden çocukların babası Jake, çocukları almak üzere kulübeye
gelir. Çocuklar başından geçenleri babalarına anlatırlar. Jake kulübedeki
resimlerden köpeğin sahibinin şair Sylvan olduğunu anlar. Teddy'in yalnız
kalmasını istemedikleri için onu da evlerine götürmeye karar verirler.

Etkinlik
Hikâyede zaman zaman şiirlere yer verildiği için şiir yazımı şeklinde bir
etkinlik yapılabilir. Öğrencilerden hayvan sevgisi temalı en az üç

Patricia MacLachlan-Altın Kitaplar

dörtlükten oluşan şiir yazmaları istenebilir.

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Yaşlı Adam ve Deniz
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 147
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: Alkol kullanımı

örneği içeriyor. Genel mesajın

Yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream’e kapılmış olarak dev
bir kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadelesi son derece sade ve kuvvetli
kelimelerle anlatılıyor. Bu hikâyesiyle Hemingway, yenilgiye karşı cesaret,
kayba karşı şahsi başarı temasını kendine has modern üslubuyla yeni
baştan heykelleştirmiştir.

yanında göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Sabır, umut,

irade.

Etkinlik
Balıklarla ilgili belgesel izletilebilir veya kitabı konu alan filmden bir
sahne izletilip film ve kitap arasındaki farklar öğrencilerle konuşulabilir.

Ernest Hemingway-Bilgi Yayınevi

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Sessizliğin Sesi
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 222

Myron, işitme engelli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelir.

Yaş Düzeyi: 11

Aralarında sessiz bir iletişim olmasına rağmen oldukça güçlü bir bağ

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6

vardır. Yaşadıkları dönemde ise görme engelliler zorbalıklara maruz

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kalmaktadır. Myron ailesinin dış dünya ile iletişimini sağlamaktadır.

İçerdiği Konular: Empati, sevgi,

merhamet, okuma sevgisi.

Myron, bazen işitme engellilerin dünyası ve duyabilenlerin dünyası
arasında sıkışıp kaldığını hissetmektedir.

Etkinlik
İstanbul'da yaşayan öğrenciler için "Turkcell Diyalog Müzesi Sessizlikte
Diyalog" ziyaret edilerek öğrencilerin işitme engellilerin yaşamına dair
deneyim kazanmaları sağlanabilir. İstanbul dışında yaşayan öğrenciler
için işitme engelliler okulları ziyaret edilebilir.

Myron Uhlberg-Beyaz Balina

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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10 Numaralı Osmanlı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 176

Osmanlının Kuruluş ve Yükseliş Dönemleri'nde yer alan on padişahın

Yaş Düzeyi: 10-12

yaşamı ele alınmıştır. Aynı zamanda Osmanlı kültür ve medeniyetini

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

oluşturan cülus bahşişi, sefere çıkma gibi törenler ile Çırağan, Topkapı,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Dolmabahçe gibi önemli saraylarından bahsedilmiştir. Osmanlının

İçerdiği Konular: Adalet,

dayanışma, bağımsızlık,

gelişmesine önemli katkıları olan Kosova, Çaldıran, Haçova gibi on
muharebeye de yer verilmiştir.

vatanseverlik.

Etkinlik
7. sınıfın "Kültür ve Miras" öğrenme alanı işlenirken kitabın sınıfça
okunması istenir. Öğrenme alanının son haftasında öğrencilerin her
birine bir başlık düşecek şekilde paylaşım yapılır. Öğrenci kendisine
düşen başlığı en fazla 5 dakika olacak şekilde bütün sınıfa özetler.

Mazlum Akın-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Akif Dede
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

Mehmet Akif Ersoy'un içine doğduğu ailenin değerleri ışığında şekillenen
kişiliği ve çocukluğu, okul yaşamı, çalışma ve aile hayatı öğrenci
seviyesine uygun bir dille anlatılmıştır. Ayrıca Milli Mücadele yıllarında
kendi payına düşen fedakârlığı fazlasıyla yerine getirme gayreti, sonraki

Olumsuz Öge: İçermiyor.

dönemde üstüne atılan suç ve ülkeden ayrılışı ve en nihayetinde vefatına

İçerdiği Konular: Doğruluk,

yakın

adalet, sözüne sadık olma,

harmanlanarak aktarılmaktadır.

zamanda

yurda

dönüşü

kişiliğinin

vazgeçilmez

yanları

ile

çalışkanlık, yardımseverlik, aile
bağlarının önemi, vefa, vatan
sevgisi, fedakarlık, duyarlılık.

Etkinlik
1)Kitabın arkasında bulunan "Mehmet Akif'e Notların" kısmına öğrencinin
okuma sonrası en çok etkilendiği kısımları yazması istenebilir.

Vehbi Vakkasoğlu-Nesil Yayınları

2)Yazar, öğrencilerle söyleşi yapmak üzere okula davet edilebilir.
(Yazarın yalın, akıcı ve öğrenci seviyesine uygun bir dili vardır.)
3)Kitap okuma sınavı uygulanarak en vurucu yerlerin pekiştirilmesi sağlanabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Rahat Bırakın Beni
Özet
Tür: Kişisel Gelişim
Sayfa Sayısı: 80

Kitap bir yandan sosyal fobisi olan Emre’nin başından geçen olayları

Yaş Düzeyi: 10-12

anlatırken diğer yandan da utangaç ve çekingen yapılı gençlere bilinçlice

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Sabır, saygı,

yaşama ve sorunlarını tanıma fırsatı vermektedir. Yetişkinlerin yaşayış
biçimlerinin ve konuştukları mevzuların çocuk psikolojisinde ne kadar
etkili olduğu, gelecek nesillerin şekillenmesinde ebeveynlerin ne denli
büyük rol oynadığı görülmektedir.

başkalarının hakkında
konuşmama ve dalga
geçmeme.

Etkinlik
Öğrencilerden kaygı yaşadıkları bir olayı düşünmeleri ve aşağıdaki
soruların cevaplarını kâğıda yazmaları istenir.
Ne oldu? Ne zaman? Kiminle? Nasıl?
Ben ne tepki veriyorum? Bu durum ne anlama geliyor, benimle ilgili
ne söylüyor? Durumla ilgili en kötü şey nedir?

Adem Güneş-Nesil Yayınları

Sonrasında öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:
Bu durumu diğer insanlar nasıl görürdü? Ne anlam verirlerdi?
Onların düşünce ve duyguları ne olurdu? Benim için ve diğerleri için

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

yapılacak en iyi şey ne olurdu? En fazla neyin yardımı olurdu?

Hayatı Sevmeye Devam Et
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 136

Özet
Beer, okul çıkışı bir kaza sonrasında gözlerini kaybeder. Bir süre

Yaş Düzeyi: 11-13

hastanede kalır, yeni hayatına alışmaya çalışmanın ilk adımlarını burada

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

atar.

Olumsuz Öge: Karşı cinsle

kolaylaştırır. 3. Koğuştaki hasta arkadaşlarından üniversiteli gencin

yakınlaşma ve sigara içme örneği

birkaç hafta sonra öleceğiyle ilgili sırrını onunla paylaşması ile hayata

içeriyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Umut, asla

vazgeçmemek, pozitif düşünmek,
zamanı verimli kullanmak, azim,

Hemşire

Wiil'le

olan

konuşmaları

yeni

hayatına

alışmasını

tutunmaya karar verir. Üniversiteli gençle yaptığı sohbetlerde hayatı
sevmeyi devam etmenin, hayatı boşuna geçirmemenin önemi anlar. Bir
süre

sonra

arkadaşlarıyla

eve

çıktığında

iletişimine

da

devam

körler

alfabesini

etmesiyle

ilgili

öğrenmesi
zorluklar

beklemektedir. Artık görememekle ruhuyla hissetmenin ve insanların
duygularını daha iyi anlamanın verdiği huzuru öğrenir.

şükür ve sabır, hayatın amacı.

Etkinlik
Öğrenciler "Karanlıkta Diyalog" etkinliğine götürülebilir.

Jaap Ter Haar-Can Çocuk Yayınları

*Bu kitap PDR ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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Ömer'in Çocukluğu

Tür: Anı

Özet

Sayfa Sayısı: 48

Yazarın babasının ölümü dolayısıyla ailesinin yaşadığı üzüntüyü, abisinin

Yaş Düzeyi: 11-12

bir anlamda ona öğretmenlik yapmasını ve yaramazlıklarını anlatıyor.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Aslında hangi dönemde olursak olalım ''Çocukluk daima aynıdır.''

Olumsuz Öge: İçermiyor.

mesajını veriyor.

İçerdiği Konular: Aile birliği,

doğruluk, yardımseverlik, okuma
sevgisi.

Muallim Naci-İş Bankası Kültür Yayınları

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

Gençler İçin Safahat'tan Seçmeler
Özet
Tür: Şiir
Sayfa Sayısı: 226
Yaş Düzeyi: 13

Kitap, Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserinden alınmış şiirleri içermektedir.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: İçermiyor.

İçerdiği Konular: Allah sevgisi,
vatan sevgisi, adalet, tarih
sevgisi, Müslümanlık bilinci.

Etkinlik
12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
öncesinde okutulup kitaptan seçilmiş bir şiiri en güzel okuyanı tespit
etmeye yönelik güzel şiir okuma yarışması düzenlenebilir. Seçilen
şiirlerden berceste beyitler için kartlar hazırlanıp derslerde paylaşılabilir

Mehmet Akif Ersoy-Karbon Kitaplar

ya da panoda sergilenebilir. Şiirler öğrencilerle tahlil edilebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Çocuk Kalbi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 328
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

3. sınıf öğrencisi olan Enrico, başından geçen hadiselerle ilgili günlük
tutar. Enrico, dört yıl sonra lise öğrencisi olduğunda günlüğünü yeniden
gözden geçirir. Bir öğrencinin okulun ilk günü hissettiği heyecan, geçim
sıkıntısı yaşayan öğretmenine duyduğu merhamet ve onun vefatıyla

Olumsuz Öge: İçermiyor.

duyduğu derin üzüntü, okulda yaşanan bir kazanın duygusal etkileri,

İçerdiği Konular: Azim, haset,

okul arkadaşlarının arasındaki kavga ve geçimsizlikler, bir İtalyan

cömertlik, anne baba sevgisi,

çocuğunun vatan sevgisi, küçük çocukların verdikleri hayat mücadelesi,

arkadaşlık, yardımseverlik, güzel

şehirde dilenmek zorunda kalan bir annenin dramı, iş kazası geçiren bir

ahlak, vatan sevgisi, kibir, umut.

işçinin ıstırabı masum bir çocuğun tertemiz kalbinde uyandırdığı duygu
ve düşünceler olarak Enrico’nun günlüğüne kaydedilmiştir. Enrico her ay
derste işledikleri bir hikâyeyi de günlüğüne kaydetmiştir. Anne babasının
zaman zaman kendisine verdikleri nasihatleri kibir, azim, minnet, vatan
sevgisi, haset, umut, fedakârlık gibi duygular hakkında yaşadığı
hatıraları da okuyucuya aktarır.

Etkinlik
Edmondo De Amicis-Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları

1)Öğrencilere şu sorular sorulabilir:
Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen hadise hangisi oldu?
Tarihimizde kahramanı çocuk olan, vatan sevgisi ile ilgili bir olay
biliyor musunuz?

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

İlkokul 4. sınıfa kadarki hayatınızı düşünürseniz Enrico’nun yaşadığı
çocukluk ile sizinki arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
2)Öğrencilerden unutamadıkları bir olayı “günlük” olarak yazmaları
istenebilir.

Çocuklar ve Gençler İçin Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi
Özet
Tür: Ansiklopedi
Sayfa Sayısı: 405
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitap, Hz. Adem’in hikâyesi ile başlar. Her peygamberden önce Kur’an-ı
Kerim’den bir ayete yer verilmiştir. Mesela Hz. Adem’in yaratılışı, şeytanın
secde etmemesi, yasak meyvenin yenilip yeryüzüne gönderilme imtihanı,
Habil ile Kabil hadisesi hikâye dili ile anlatılmıştır. Kitapta her peygamber
ile ilgili önemli hadiselere değinilmiş olup bu hadiseler, sürükleyici bir

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

üslupla tarihi bilgiler ve ayetler ışığında etkili ve anlaşılır bir dil ile

sabır, mücadele, başarı, iyi insan

aktarılmıştır. Anlatılan peygamber hikâyelerinde kaynak olarak Kur’an-ı

olmak, yardımseverlik, vefa, umut.

Kerim,

hadisler

ve

güvenilir

tarihî

kaynaklar

kullanılmıştır.

Her

peygamberin kavmi, yaşadığı yer ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
Sadece 25 peygambere değil, peygamberliği kesin olmayan Hz. Lokman,
Hz. Üzeyr ve Hz. Zülkarneyn’in hikâyelerine de kitapta yer verilmiştir.

Etkinlik
1)Her peygamberin hayatını anlatacak kısa bir slogan yarışması yapılabilir.

Ahmet Efe-Akçağ

2)"Beş Soru Bir Peygamber” etkinliği düzenlenebilir. Örneğin Hz. İbrahim
hakkında 5 soru öğrenciler tarafından tahtaya yazılıp cevaplanabilir:
Halilullah lakabı kime verilmiştir?

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Nemrut ile kim mücadele etmiştir?
Hanımlarının ismi Sare ve Hacer olan peygamber kimdir?
Ateşe atılan peygamber kimdir?
Kâbe’yi inşa eden peygamber kimdir?

www.acibadem.k12.tr
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Zerdali Dedemle Bir Yıl
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Büyüklere

Yeni bir okul ve okuldan sonra dedesine gitmesi gerektiği yeni bir düzene
adapte olmaya çalışan Yağız, zor zamanlar geçirmektedir. Alışması
gereken bu kadar durum varken kimsenin de onu anlamadığını
düşünmektedir. Dedesi hakkında çok bir bilgisi yoktur ve yeni okulunda da
onun hakkında pek de iyi şeyler duymamıştır. Dedesi nasıl biridir? Yüksek
binaların arasında tek bahçeli ev sahip kişidir ve ara ara gelen siyah takım

saygı, zamanın değeri,

elbiseleri adamla karşı oldukça sinirli görünmektedir. Sürekli ağaçlarla

insanların kıymetini bilmek,

vakit geçirmesi Yağız için gariptir. Ağaçların tepesinden inmeyen,

yeni deneyimler ve olaylardan

teknoloji ile alakası olmayan ve bir sürü kitabı olan bir dede zihninde bir

ders çıkarmak, sabır, önyargısız

yere oturmamaktadır. Zaman geçtikçe okulda, evde, hayata bakışında

olmak.

değişiklikler olacaktır.

Etkinlik
Kitap okunduktan sonra öğrencilerle huzurevi ziyareti yapılabilir. Ziyaret
sonrasında öğrencilerden duygu ve gözlem paylaşımında bulunması

Yaşar Bayraktar-Genç Timaş

istenir.

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Arkadaşlık Çok Karışık
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Okula yeni gelen Umut’un, sınıf arkadaşı Korkut tarafından maruz kaldığı
akran zorbalığı ile ilgili mücadelesi anlatılmaktadır. Olaylar bir kız ve
erkek öğrenci (Ayşen ve Güven) anlatımıyla yazılmıştır. Umut; sessiz,
sakin, özsaygısı düşük bir öğrencidir. Korkut ise haksızlık yapan,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

arkadaşlarına bilerek zarar veren, yalan söyleyen zorba bir öğrencidir.

İçerdiği Konular: Zorbalıkla

Korkut,ilk geldiği günden itibaren Umut’la fazlaca uğraşmaktadır. Ayşen,

mücadele, yardımlaşma,

Peri ve Güven; Umut’un zorbalıkla baş etmesine yardımcı olmak için bir

arkadaşlık, dostluk.

"Dayanışma Ekibi" kurar böylece birçok şeyin değişmesine vesile olurlar.
En son Umut’un, Korkut’tun etkisiyle merdivenlerden yuvarlanmasıyla iki
tarafın ailesi bir araya gelerek sorunun çözülmesinde etkin rol oynar.
Böylece okulda da zorbalıkla baş etme ile ilgili birçok uygulama
geliştirilir.

Etkinlik
1)Kitaptaki karakterler ile sınıf içindeki öğrenciler eşleştirilerek drama

Şeniz Baş, Pınar Akseki-Genç Timaş

yaptırılabilir. Sonrasında roller değiştirilerek tekrar oynatılabilir.
2)Okul içinde kitapta geçen “Önleyici Tim” kurulabilir. Zorbalığı önlemek
için kitapta geçen faaliyetlerden bazıları yapılabilir: Pankart hazırlama,

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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futbolda düşenlere yardım etme, okula yazar davet etme ve etkinlikte
görev alma, birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme gibi.
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Matilda
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 256
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: Matilda'nın anne

ve babasının sevgisiz tutumları,

Çok zeki bir çocuk olan Matilda, kendi çabalarıyla küçük yaşta okumayı
öğrenmiştir. Ailesinin tüm duyarsızlıklarına rağmen araştırmaktan ve
öğrenmekten vazgeçmeyen Matilda, okula başladığında sınıf öğretmeni
Bayan Honey tarafından fark edilir ve aralarında büyük bir bağ oluşur.
Zamanla Matilda'nın özel bir yeteneği olduğu ortaya çıkar. Çok sevdiği
öğretmeni Bayan Honey ve acımasız okul müdürü Bayan Trunchbull

okul müdürünün şiddet yanlısı

arasında olanları öğrenen Matilda'nın, olayları çözüme kavuşturmak için

tavırları ve hakaretleri yer alıyor.

yaptıklarını merak uyandırır.

İçerdiği Konular: Azim, saygı,

sevgi, merhamet.

Etkinlik
Storyboard üzerinden dijital öykü oluşturulabilir.

Roald Dahl-Can Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Momo
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 304
Yaş Düzeyi: 13

Momo bir tiyatro harabesinde yaşayan küçük bir kız çocuğudur. Onu özel
bir insana dönüştüren olağanüstü bir yeteneği vardır: İnsanları can
kulağı ile dinlemek. Bu yeteneği sayesinde aslında kimi kimsesi olmayan

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

bu küçük kız, çevresindeki insanlar için vazgeçilmez bir kişiye dönüşür.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Yaşadığı tiyatro harabesinde ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Duvar ustası

İçerdiği Konular: Paylaşma,

Nicola, Nino ve karısı, derin bir sessizliğe bürünen çöpçü Beppo ve

sevgi, zamanın değeri, dostluk.

enteresan

öyküler

anlatan

genç

Turist

Rehberi

Gigi

(Girolamo)

Momo’nun en yakın dostlarıdır. O civardaki çocuklar için de Momo
vazgeçilmez bir arkadaştır. Çünkü en güzel oyunları onunla oynarlar.
Derken birden kendilerine Duman Adamlar, denilen kişiler ortaya
çıkıverir. “Zaman değerlidir, onu yitirme! Vakit nakittir, boşa harcama!”
diyen Duman Adamların gayesi, çeşitli vaatlerle kandırdıkları insanların
vakitlerini çalmaktır. Duman Adamlar, Momo’nun bütün dostlarını
kandırmayı başarır. Momo yalnız kalmıştır. Karşısına çıkan esrarengiz bir
kaplumbağa sayesinde Hora Usta ile tanışır. Momo’nun dostlarını
kurtarma çabasını anlatan bu kitap kırktan fazla dile tercüme edilmiştir.

Michael Ende-Pegasus Yayınları

Etkinlik
Öğrencilerinizle kodda bulunan videoyu izleyebilir daha sonra da

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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22

Çalış Demesi Kolay
Özet
Tür: Kişisel gelişim
Sayfa Sayısı: 189

Sınava hazırlanan ortaokul öğrencisi Yüksel, ders çalışma konusunda

Yaş Düzeyi: 12+

birçok zorluk yaşar. Yaşadığı bu zorluklar nedeniyle ailesiyle de

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Motivasyon,

çatışmalar yaşamaktadır. Yüksel, bu zorlukların üstesinden gelmek için
rehber öğretmeninden yardım almaya karar verir. Yüksel, rehber
öğretmeniyle yaptığı görüşmeler sayesinde adım adım

öğrenme

sürecindeki teknikleri öğrenir.

sorumluluk, zaman yönetimi,
farkındalık, sınav kaygısı ile baş
etme.

Etkinlik
Öğrenciler kitabı okuduktan sonra yazar buluşması gerçekleştirilebilir ya
da öğrenme sürecinde zorluk yaşayan öğrenciler tespit edilerek grup
çalışmaları ile desteklenebilir.

Yasemin Çalışkan-Sola Unitas

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

En Yakın Uzak
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 272

13 yaşındaki Griff; bir trafik kazasında annesini, babasını ve kendisinden

Yaş Düzeyi: 12-13

iki yaş büyük abisi Dylan’ı kaybeder. Griff, bir süre hastanede tedavi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

gördükten sonra okul müdürünün evinde kalır. Daha sonra da annesinin

Olumsuz Öge: Çok fazla marka ve

kuzeni olan Dee’nin yanında yeni duruma alışmaya çalışır. Hayatında pek

yabancı müziklerden bahsedilmektedir. Karşı cinse ilgi ve
yakınlaşma ile ilgili ögeler yer
alıyor. Genel mesajın yanında göz

çok şey değişmiştir. Annesini, babasını, abisini özlemektedir fakat
duygularıyla ilgili açıkça konuşamamaktadır. Kitap, abisi Dylan’ın
dilinden yazılmıştır. Aslında uzakta olan ama ona en yakın olan abisinin
Griff’e göz kulak olduğu, ona yaşadığı kayıp ve yas sürecinde yardımcı
olduğu anlatılmaktadır.

ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Aile olmak, sevgi,

umut, kayıp ve yasla baş etme.

Etkinlik
Öğrencilerle kaybettikleri bir yakınları ile ilgili hatıra kitabı oluşturulabilir.
Bu kitap; kaybedilen yakın ile ilgili anılardan, öykülerden, fotoğraf, resim
ve şiirlerden oluşabilir.

Hayley Long- Genç Timaş

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Kırık Çömlek Parçası

Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 168

Özet
İki karakterin de hayatta herhangi bir yakını yoktur. Köprü altında

Yaş Düzeyi: 10-13

yaşayan Ağaçkulak ve Turnaadam köyün nabzını farklı bir şekilde

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-8

hissetmektedir. Ağaçkulak ise bu nabzı hem en çok hızlandıran hem de en

Olumsuz Öge: Küfür ifadeleri

sakin ritmine sokan şeyin Min'in çömlek yapışını izlemek olduğunun bir

içeriyor. Şarap, meyhane ve ikinci

süredir farkındadır. Günler geçerken Min'in çırağı olma fırsatı bulmuştur

kez dünyaya gelme gibi ögeler
içeriyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: İstikrar, irade,

dürüstlük, sabır, azim,
kanaatkârlık, fedakârlık.

ve köyün ritmi hala aynı akarken onun için biraz farklılaşmaktadır. Bu
süreçte sorgulanan çokça şey vardır. Uzun süredir izlediklerinin
içerisinde olmak ona ayrı bir umut katarken; sabretmeyi, emek vermeyi,
saygı duymayı, hak etmeyi, açgözlü olmamayı öğrenmiştir. Kraliyete
gönderilecek çömleği götürme görevini üstlendiğinde de yolculuktan
öğrenecekleri devam edecektir.

Etkinlik
Kitap, kilden çömlek yapma hayali olan Ağaçkulak’ın mücadelesini
anlatıyor.

Linda Sue Park-Beyaz Balina Yayınları

Bu

kitabı

okuyanlar

için

kilden

çömlek

yapmak

tıpkı

Ağaçkulak’ınki gibi bir tutku haline gelebilir. Kitap sonunda kile şekil
verilerek çömlek yapımı etkinliği yapılabilir.

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

Limon Kütüphanesi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192

Annesi vefat etmiş, manevi gücün önemini vurgulayan bir baba ile
büyüyen, ev işlerinde bütün sorumluluğu üzerine almış, bu zamana kadar

Yaş Düzeyi: 10-12

arkadaşı olmamış bir kız çocuğunun hikâyesi. Daha sonra yakın arkadaş

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

edinerek daha renkli, aile sıcaklığında bir ortamın tadına varan ve

Olumsuz Öge: Noel kutlaması

bundan çok hoşlanan bu kızın yeni arkadaşı ile birlikte kitap yazma

içeriyor. Genel mesajın yanında

serüveni başlıyor. Bu süreçte babası da kendi kitabını yazarken (en

göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

sevgi, yardımlaşma, ölüm ve yas
kavramı.

sonunda ne kadar kabul görmese de) annenin kızına hatıra bıraktığı
kitapların yerini çürümüş limonların da içinde olduğu bir limon
kütüphanesi alıyor. Küçük kız bu durumu fark ettiğinde sinir krizi
geçirerek arkadaşının ailesinden destek alıyor ve daha sonra babaya ve
kıza terapi düzenleniyor. Kız, grup terapisi; baba bireysel terapi alarak
hayatlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Herkesin kendi görevlerini bildiği bir
hayat düzenine geçiyorlar.

Etkinlik
Jo Cotterill-Genç Timaş

1)Ebeveyn kaybı yaşayan çocukların desteklendiği merkezlere ziyaret
yapılabilir.
2)Şehit aileleriyle iletişime geçilerek varsa çocuklarına mektup yazılabilir.
3)Kendi anne ve babalarına hayatta olduklarından ve yanlarında olduk-

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

larından dolayı minnet içeren hediyeler (el işi, etamin, resim, şarkı, şiir
vb.) hazırlanabilir.
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Düşler Atlası
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160

Değişim programına katılan öğrenciler ve arkadaşları öğretmenleriyle

Yaş Düzeyi: 12

birlikte bir gemi yolculuğuna çıkarlar. Yolculukları sırasında fırtınaya

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Barış, sevgi,

dostluk .

yakalanıp yollarını kaybedince kendilerini bir adada bulurlar. Gemileri
karaya oturduğu için adada mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenler
adanın yerlileriyle karşılaşırlar. Serüven mahsur kaldıkları adadan bir
çıkış yolu aramalarıyla başlar.

Etkinlik
Öğrencilerden böyle bir adada mahsur kalsalar nasıl bir çıkış yolu
düşüneceklerini kompozisyon olarak yazmaları istenebilir.

Özgür Balpınar-Genç Timaş

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Sırtımdaki Okyanus
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 104
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

Eser, evcil hayvan dükkânında cam bir akvaryumun içerisinde dünyaya
gelen gerçek dünyayı hiç görmemiş küçük bir kaplumbağanın hikâyesini
anlatıyor. Küçük kaplumbağa Gambi, yanındaki yaşlı kaplumbağa Rafi’ye
“Özgürlük nedir Rafi, daha büyük bir akvaryumda olmak mı?” diye bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

soru soruyor ve teker teker hayatımızdaki kavramlarla hesaplaşmaya

İçerdiği Konular: Sevgi, iyilik,

başlıyor. Roman boyunca maceradan maceraya sürüklenen Gambi,

kötülük, özgürlük, hayal gücü,

korkunca evim dediği kabuğuna saklanıyor, küçücük boyuna bakmadan

hayvanseverlik, doğa dostu olma,

“dev” diye adlandırdığı insanlara, kedilere, kargalara kafa tutuyor, terk

aile.

edilmişlik duygusuyla ve gerçek dünyayla yüzleşiyor. Sırtında taşıdığı
evinin içine bir okyanusa dalar gibi dalıyor ve hayalleri ona apayrı
dünyaların kapılarını açıyor.

Etkinlik
Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi
koşullarda beslenmeleri ve duyarlı davranılması konusunda farkındalık

Serhan Kansu -Elma Çocuk Yayınları

yaratmak amacıyla öğrencilerden afiş ve slogan çalışmaları yapmaları
istenebilir. Hayvan sevmenin ve korumanın insanlığın temel görevi
olduğunu arkadaşlarına, öğretmenlerine göstermek için okul içinde

*Bu kitap Fen Bilimleri ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Melekleri Merak Ediyorum
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitap somuttan soyuta, yaratma konusunu ayetlerden de örnekler
vererek Allah'ın kudretinin büyüklüğünden bahsederek izahla başlar.
Daha sonra meleklerin 'nur' dan yaratılmasını çeşitli örneklerle izah eder.
Yine çocukların zihinlerinde oluşması muhtemel sorulardan hareketle
meleklerin özelliklerini anlatır. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız

İçerdiği Konular: Edep, tevazu,

'melek

cömertlik, adalet, ilim, kanaat,

karşılaştırmasını yapar, insanların üstün varlık olduğunu anlatır. Sonunda

şükür.

da insan olmanın Allah'a karşı şükür sebebi olduğunu vurgulayarak kitabı

gibi

insan'

benzetmesinden

bahsederek

insan

ve

melek

tamamlar.

Etkinlik
Öğrencilerle kitapla ilgili tabu, adam asmaca ya da bulmaca oyunu oynanabilir.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Motorlu Kuş
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Motorlu Kuş hikâyesinde, bir kırlangıç teknolojiye uyarak kendisine
takılan motor sayesinde zahmet etmeden uçmak ister. Fakat bunun
sonuçlarını doğru olarak kestiremez. Altı ay sonra hayat kendisi için daha
da zor hâle gelecektir. İkinci hikâyede bir hayvanat bahçesini gezen aile,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kafesler içinde birbirinden vahşi hayvanları görmektedirler. Hayvanat

İçerdiği Konular: Fıtrat, vahşet,

bahçesini yönetiminin bir sürprizi vardır. Bir kafese bir ayna yerleştirilmiş

zulüm, korku.

ve bu ayna sayesinde insanın vahşiliği anlatılmak istenmiştir. Üçüncü
hikâye ise rahat ve rehavete kapılan bir aslanın ve ona dalkavukluk eden
tilkinin hikâyesidir. Kırmızı Gözlü Kara Yılan’ın anlatıldığı hikâyede bu
sefer hayvanların kralı bir karayılandır. Bembeyaz mermerlerden yapılmış
sarayında yaşar ve bütün hayvanlar kendisinden çok korkarlar. Onun
sonu da bütün diğer zalimler gibi olur. Kitabın son hikâyesinde ise
insanları çok merak eden, onları bir kerecik görmek isteyen yavru bir
karayılan ile anne ve babasının başından geçen bir macera anlatılır.

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

Etkinlik
Motorlu Kuş hikâyesinden hareketle öğrencilerle teknolojik gelişmelerin
olumlu ve olumsuz sonuçları ile ilgili beyin fırtınası gerçekleştirilebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Gerçek
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 336
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Özet
Charity, konuşamadığı ve vücudunu kontrol edemediği için insanlarla
iletişim kuramayan 13 yaşında otizmli bir kız çocuğudur. Charity, gittiği
özel eğitim merkezinde fiziksel ve psikolojik olarak şiddete maruz

Olumsuz Öge: Hakaret kelimeleri

kalması üzerine

ve kültürel farklılık unsurları

gönderilir. Burada ona destek olan ve onu seven yeni öğretmenleri ve

içeriyor. Genel mesajın yanında

arkadaşları ile tanıştığı gibi, ona zorbalık uygulayan öğrenciler ve sınıfta

göz ardı edilebilir.

olmasını istemeyen veliler ile de karşılaşır. Bu süreçte Charity eğitimine

İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

yardımlaşma, mücadele, cesaret,
adalet, empati, farklılıklara saygı,
affetmek.

akranları ile birlikte gidebileceği bir devlet okuluna

devam edebilmek için çeşitli baskıların ve zorlukların üstesinden gelir,
arkadaşlarının ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile mücadele eder.
Charity bu okulda olduğu süre zarfında kendisine bir amaç edinir.
Kendisi

gibi

kötü

muameleye

maruz

kalan

ve

eğitim

hakkını

kullanamayan öğrenciler için bir umut olmaya karar verir.

Etkinlik
Öğrencilere zorbalık hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra A4 kağıdı

Carol Cujec-Beyaz Balina Yayınları

dağıtılır. Ön sayfaya kitapta zorbalık yapan bir çocuğun resmini, arkasına
zorbalığa maruz kalan bir çocuğun resmini çizmeleri istenir. Resimlerini
tamamladıktan sonra yanlarına çizilen karakterlerle ilgili aşağıdaki

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

bilgileri yazmaları istenir:
Zorbalık yapan bu kişi nasıl biri? Nasıl konuşuyor? Neler diyor? Neler
yapıyor? Bu davranışları yapmasının nedenleri ne olabilir? Bu davranışa
maruz kalan kişi nasıl biri? Neler hissediyor? Bu davranışları durdurmak
için neler yapıyor?

Deniz Yıldızı
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 256

Beş yaşında giydiği balina desenli mayosu ve havuza atlarken sıçrattığı

Yaş Düzeyi: 11-13

su dalgaları sebebiyle ailesinin ona "Cumburlop" lakabını takmasıyla

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

başlayan

Olumsuz Öge: Hristiyan ve

Musevi kültürüne ait birçok ritüel
yer alıyor. Kitap yetişkinlerle
analiz edilerek okunabilir.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

Ellie'nin

zorbalık

hikâyesi

annesi

ve

kardeşlerinin

bu

tavırlarından sonra okulda arkadaşlarının tutumlarıyla da devam eder.
Çevresinde onu anlayan ve ona destek olan çok az insan vardır: onu
olduğu gibi kabul eden babası, kendisi gibi kilolu olan arkadaşı Viv ve
yeni komşusu. Onların desteği ve başladığı terapi yolculuğu sayesinde
Ellie kendini olduğu gibi kabul edebilme, kendisiyle barışma ve kendini
bulmak üzere bir adım atar.

mücadele, empati, saygı,
yardımlaşma, dayanışma, sevgi,

Etkinlik

iyilik.
Öğrencilere beden imgesi hakkında kısaca bilgi verilir. Aşağıdaki sorular
çerçevesinde sohbet edilir:
Kendinize ait beden imgemizin şekillenmesinde neler etkili olmak-

Lisa Fipps-Okuyan Koala

tadır?
Sizlerin bir birey olarak başka birinin beden imgesinin oluşmasında
etkileriniz nelerdir?
Kitapta ana karakterin yerinde olsaydınız neler hissedersiniz?

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

(Detaylı bilgi için MEB Ortaokul Rehberlik Etkinlikleri kitapçığı sayfa
612'yi inceleyebilirsiniz.)
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Kayıp İsimler Krallığı 2-Islak ve Tuzak
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Şifalı Orman'ın ruhu kaybolur. Bir önceki kitapta tanıştığımız Yunus isimli
kahraman bir kez daha dostlarının yardımına gider. Kötülüklerin kapısı
açılır ve bu kez orman halkı sadece çevresindeki kötülerle değil, kendi
içlerindeki

düşmanlarla

yüzleşmek

zorunda

kalır.

Münafıklığa

ve

Olumsuz Öge: İçermiyor.

münafıklık nişanelerine işaret eden bölümlerde insanın kendi nefsiyle

İçerdiği Konular: Liderlik,

mücadelesi de anlatılır. Yunus'un gördüğü düşmanları yanında savaştığı

cesaret, doğruluk, sabır,

en büyük düşman "şüphe" dir.

fedakarlık, dostluk.

Figen Yaman Çoşar-Erdem Çocuk

*Bu kitap Türkçe ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Ümit Dünyası
Tür: Deneme

Özet

Sayfa Sayısı: 128

İnsan yeme, içme ve nefes almak gibi yaşamak için de ümit etmeye

Yaş Düzeyi: 12-13

ihtiyaç duyar. Hatta bu ihtiyaçtan öte elzemdir yaşamak için. Ümit etmek

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Değerler: Şükür, iyilik,

teslimiyet, özgüven, çalışkanlık,

unutulan bir davranıştır, iç motivasyondur. Onu hatırlamak için en
karamsar anlarda bile insanın tutunacağı bir inanç dünyası olmalıdır.
Ümit etmek insanı çalışmaya, düşünmeye, üretmeye yönlendirir. Tüm bu
çaba aslında insanın mutluluğu içindir. Hayatında, gönlünde ve zihninde
ümide yer veren insanı yıkmak mümkün değildir. Bunun bir de toplumsal

yardımseverlik, komşuluk, sır

yansımasını okumak gerekir. Ümit eden bir toplum olmak tüm dünyaya

saklamak, tasarruflu bir insan

emsal teşkil edecektir.

olmak, had bilmek, sabır, sebat,
iyi bir dinleyici olmak.

Etkinlik
8.sınıflarda edebi türler öğretilirken deneme-sohbet ayrımı karıştırılabiliyor. Haftada bir başlık sınıfta bir öğrenciye okutularak sohbet
türünün özelliklerine değinilebilir, başlıkla ilgili öğrencilerin yorum

Şevket Rado-Bilge Kültür Sanat Yayınevi

yapması sağlanabilir.

*Bu kitap Türkçe, Sosyal Bilgiler ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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Ustalar Ustası Mimar Sinan
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğan Sinan, taş işçiliğiyle geçimini
sağlayan bir ailenin çocuğuydu. Küçüklüğünde ailesinin yaptığı işi
öğrenip onlara yardım etmeye çalışarak el becerilerini geliştirmeye
başladı. Gençlik çağlarına geldiği günlerde Sultan Selim’in gönderdiği
görevliler tarafından seçilen yetenekli ve zeki çocukların arasında Sinan

İçerdiği Konular: Çalışkanlık, iş

da vardı. Artık İstanbul’da Acemi Ocağında askeri eğitim almaya başladı.

birliği, mücadele, sabır.

Çok başarılı bir yeniçeri olmuştu. Bağdat Seferi esnasında Van Gölü
üzerinden geçecek sağlam gemilere ihtiyaç duyuldu. Bu görevi Lütfü
Paşa Sinan’a verdi. Sinan görevini başarıyla yerine getirince kendisine
"hasekilik" unvanı verildi. Sultan Süleyman’ın Karaboğdan’a yaptığı sefer
esnasında Purut Nehri'ni geçmek için sağlam bir köprüye ihtiyaç
duyuldu. Sinan, bütün olumsuz ve zor şartlara rağmen köprüyü kısa
zaman içinde tamamladı. Bu büyük başarısının ardından "başmimarlık"
görevine getirildi. Elli yaşına kadar asker, ellisinden sonra ise muhteşem
eserlere imza atacak başarılı bir mimar olacaktı.

Nefise Atçakarlar-Eğlenceli Bilgi

Etkinlik
Kitap okunduktan sonra adı geçen eserlerden birine gezi düzenlenebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Yedi İklim Dört Bucak
Özet
Tür: Gezi-İnceleme
Sayfa Sayısı: 85
Yaş Düzeyi: 10-11

Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış bir dünya gezginidir. Yaşadığı
dönemde seyyahlık etmiş ve yeni kişilerle tanışmıştır. Gezilerini
gerçekleştirirken günlük tutmuş; gittiği yerlerde gördüklerini, tanıştığı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

kişileri, karşılaştığı olayları ''Seyahatname'' adlı eserinde toplamıştır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitabımızın yazarı da Evliya Çelebi'nin kitabındaki bazı notlarını

İçerdiği Konular: Sorumluluk,

düzenleyip sadeleştirerek 8 adet öyküyü bir araya getirmiştir. Kitapta

hoşgörü.

Evliya Çelebi'nin yalınlaştırılmış öykülerini okurken farklı diyarlara doğru
yolculuklara çıkıp ilginç maceralara atılmakla birlikte bu kadar da olmaz,
diyebileceğiniz izlenimler edineceksiniz. Özellikle hikâyelerde verdiği
mesajlar ve insanların yaşantılarını abartılı betimlemelerle okuyacaksınız.
''Pişmiş Adamlar Ülkesi'' bölümünde ''... çünkü filler her gün yüzer, deve
yükü ot yerlerdi ve Nil Irmağı'nın yarısı kadar su içerlerdi.'' anlatımı bu
görüşün en güzel örneği olabilir.

Etkinlik
Evliya Çelebi-Can Çocuk Yayınları

Eserde yer alan çizimler, akıllı tahta veya projeksiyon vasıtasıyla açılarak
öğrencilerden hangi çizimin hangi öyküyle ilgili olduğunu tahmin
etmeleri istenebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Nefes Almadan

Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 160

Joey arkadaşları ile maç yaparken onları izleyen Adil'i fark eder ve maça

Yaş Düzeyi: 11-13

davet eder. Joey'in arkadaşları Adil'in sığınmacı merkezinde kalan bir

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: Irkçılık, şiddet,

aşağılama, yaftalama gibi ögeler
içeriyor. Genel mesajın yanında

çocuk olduğunu öğrenirler ve Adil'e ön yargı ile yaklaşırlar. Zamanla
Adil'in futbol konusundaki yeteneği fark edilir ancak ön yargıları yıkmak
oldukça zor olacaktır. Joey, Adil'i zamanla daha çok sevmekte ve hem
takıma hem de arkadaş grubuna onu dahil etmek istemektedir. Kitapta
Suriyeli Adil'in hikâyesini bir yandan şimdiki zamanda ve arkadaşlarıyla

göz ardı edilebilir.

olan ilişkilerine şahit olurken bir yandan da göç yolculuğu, savaş ve

İçerdiği Konular: Empati, şefkat,

yaşanılan zorluklarla dolu bir dünyaya yolculuk ediyoruz.

merhamet, azim, haksızlığa karşı
mücadele, dayanışma,
yardımlaşma, sorumluluk.

Etkinlik
Öğrencilerle aşağıdaki sorular çerçevesinde sohbet edilir :
Dünyada ve ülkemizde farklı kültürlere sahip insanların var olduğunu
fark ettiğinizde neler hissettiniz?

Gerard Van Gemert-Can Çocuk Yayınları

Kitapta Adil ve Joey'in kültürel olarak farklılıklarının olmasının
onların hayatlarındaki etkileri neler olabilir?
Kültürel farklılıklar bize ne gibi katkılar sağlar? (Detaylı bilgi için:

*Bu kitap PDR, DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri modülünde sayfa 147
incelenebilir.)

Kuş Olsam Evime Uçsam
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 120

Halep’te yaşayan Beşir ve ailesi savaşın şiddeti artınca komşuları ile

Yaş Düzeyi: 10-11

birlikte Halep’i terk etmek zorunda kalırlar. Zorlu bir yolculuktan sonra

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: Karşı cinse ilgi ve

savaş ortamı ile ilgili ögeler

Hatay’a gelen Beşir, ailesi ve komşularıyla çadırda yaşamaya başlarlar.
Beşir, Halep’ten getirdiği toprağın içinde ıhlamur tohumu bulur ve
onunla konuşmaya başlar. Savaşta yaşadıklarını anlatan tohum yeni bir
toprakta can bulmak istemektedir. Beşir, ailesi ve komşuları çadırda

içeriyor. Genel mesajın yanında

kalma süreleri dolunca İzmir’e taşınmak zorunda kalırlar. Beşir, ıhlamur

göz ardı edilebilir.

tohumunu İzmir’deki evlerinin bahçesine eker. Kitap; Halep, Hatay ve

İçerdiği Konular: Özgürlük,

İzmir’de Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını bir çocuğun gözünden

barış, arkadaşlık, cesaret, şükür,

anlatmaktadır.

yardımseverlik, dürüstlük,
empati.

Etkinlik
1)Kitabın bir bölümünde ana karakter, Sadako kitabındaki karakter ile
karşılaşmakta ve turna kuşları üzerine konuşmaktadırlar. Kitap sonrası

Güzin Öztürk-Tudem Yayınevi

kağıttan turna kuşu yapılabilir.
2)Kitabı okuyan çocuklar ile ıhlamur tohumu edinilerek tohum ekme
etkinliği yapılabilir.
3)Mülteci kamplarında yaşayan çocuklara mektup yazılabilir.

*Bu kitap PDR ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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4)Mülteci kampları için yardım kampanyaları yapılabilir.
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Bilimin İkinci Öğretmeni Farabi
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 80
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Erdemli olmak,

Bilimin ikinci öğretmeni olan Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed elFarabi'nin doğduğu şehirde geçirdiği çocukluk döneminde meraklı ve
kitaplara düşkün olması, tabiatı incelemeyi ve gözlem yapmayı sevmesi
anlatılmaktadır. Yakın arkadaşı Ali, denizci olup Akdeniz'e açılmak
isterken Muhammed okula gidip filozof olma hayaliyle yaşamaktadır.
Kale kumandanı olan babası gibi asker olmayı istemeyip ailesinin de

aile sevgisi, saygı, arkadaşlık ve

desteğiyle bilimin başkenti kabul edilen Bağdat'a giderek başarılı bir

dostluk, vefa, adalet, duyarlılık,

öğrencilik döneminden sonra kitaplar yazmaya başladığını, ününün

çalışkanlık, bilime değer vermek.

yayıldığını,

"Muallim

Sani"

unvanını

aldığını

görmekteyiz.

Farabi,

öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle bilim insanı olmayı başarmış ve
ömrünü

dönemin

bilim

merkezlerinde

kitaplar

arasında

geçirip

öğrenciler yetiştirmiştir. Arkadaşı Ali ise hayallerinin peşinden giderek
denizci olmayı başarmış ve kaptan olmuştur. Farabi için erdemlerin en
büyüğü ilimdir.

Etkinlik

Süheyla Sancar-Erdem Çocuk

Öğrenciler, Farabi ve yaptığı bilimsel çalışmalar ile ilgili ayrıntılı
araştırma yaparak bilimsel çalışmaların günümüze nasıl yansıdığını
*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

anlatan sunum hazırlayıp arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

Kurtubalı Lübna:Endülüs'ün Büyük Bilim Kadını
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Köyünde çıkan yangından bir köle tüccarı tarafından kurtarılan Lübna,
özel yetenekleri sayesinde ön plana çıkmayı başarmıştır. Köle tüccarı
kendisini bu yüzden saraya satmış, böylelikle Lübna'nın ilim yolculuğu
başlamıştır. Sarayda katipliğe kadar uzanan hikayesi anlatılmaktadır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vefa, çalışmak,

sevgi, azim.

Etkinlik
Öğrencilerden kitapla ilgili afiş çalışması yapması istenebilir. Hazırlanan
afişler okulun uygun bir köşesinde sergilenebilir.

Elif Akardaş-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Eyvah Ödevim Var

Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 143

Ödev yapmayı sevmeyen 7. sınıf öğrencisi Naci’nin hayatı Sosyal Bilgiler

Yaş Düzeyi: 10-12

öğretmeni Yüksel öğretmenin verdiği sınav kağıdı ile değişir. Yüksel

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

öğretmen öğrencilerden bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmalarını

Olumsuz Öge: Karşı cinse ilgi ile

ister. Naci, arkadaşları Fazıl ve Leyla ile birlikte köy okullarında eğitime

ilgili öge içeriyor. Genel mesajın
yanında göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Kütüphane

sevgisi, güvenli bilgi kaynakları,
iş birliği, arkadaşlık, sosyal

devam edemeyen kız çocukları ile ilgili proje hazırlamaya karar verir. Naci
ve arkadaşları bu süreçte araştırma yapmayı, doğru bilgiye ulaşma
yollarını, proje yürütmenin basamaklarını öğrenir. İlk defa gittiği
kütüphaneyi çok seven Naci bambaşka bir öğrenciye dönüşerek okulun
örnek

öğrencileri

arasına

girer.

Gerçekleştirdiği

proje

ile

gülen

çocukların sayısını artırmanın mutluluğunu yaşar.

sorumluluk, kitap okumanın
önemi.

Etkinlik
1)Öğrencilerle kütüphane ziyareti yapılabilir.
2)Öğrencilerle ihtiyaç sahibi bir okula kitap bağışında bulunularak
kütüphane oluşturulabilir.

Nehir Yarar-Elma Çocuk

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Profesyonel Öğrenci
Özet
Tür: Kişisel Gelişim-Eğitim
Sayfa Sayısı: 150
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde neden profesyonel
öğrenci olmamız gerektiği, başarıya yüklenen anlamlar ve profesyonel
öğrencilik

için

gerekenler

üzerinde

durulmuştur.

İkinci

bölümde

profesyonel olarak tanımlanan öğrencilerin kişilik özellikleri ele alınmış

Olumsuz Öge: İçermiyor.

olup olumlu düşünme ve idealist olma vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde

İçerdiği Konular: Hedef

ise profesyonel öğrencinin yetenekleri yani zamanı iyi planlama, hafıza

belirleme, öz disiplin, olumlu

teknikleri kullanımı, çalışma ortamı, soru çözme teknikleri gibi akademik

düşünme, çalışma stratejileri.

başarıyı etkileyen etmenler ve bunların nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.

Etkinlik
1)Öğrencilerle "Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri" MEB kitapçığının 664.
sayfasında yer alan "Güçlü Öğreniyorum" başlıklı etkinlik uygulanabilir.
2)Öğrencilere öncelikle verimli ders çalışma kontrol listesi doldurtularak

Mehmet Teber-C Planı

mevcut

durumları

tespit

edilebilir

(orgm.meb.gov.tr

adresinden

ulaşılabilir.) Değerlendirme sonucu ihtiyacı olan öğrencilere yönelik
bireysel çalışmalar veya grup çalışması planlanabilir.
*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Genç Adam ve Allah
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: Olumsuz

Kitapta kısaca, Allah nerededir, Allah'ı neden göremiyoruz? gibi sorulara
karşılıklı konuşuyormuş gibi örnekler üzerinden cevaplar verilmektedir.
İlk başta hepimizin aklına küçükken gelen sorular üzerinden konuyu açan
kitap, saçma soru olmadığını, doğru ve yanlış sorular olduğunu
anlatmaktadır. Doğru soruyu bulduktan sonra da bu sorulan sorulara

genellemeler var. "Büyükler

"Sen şimdi anlamazsın." kabilinden cevapların verilmesini yanlış buluyor.

bilmedikleri şeyleri geçiştirir"

Çünkü soruyu sorabildiğinize göre çocuk, anlayabilecek yaştadır. Yani

gibi. Sorgulamaya teşvik ederken

büyükler çocuklara doğru şekilde anlatamamaktadır gibi yaş grubunun

bunun nasıl olması gerektiğini

halinden anlayan isabetli bir girişe sahiptir. Kur'an yöntemi olan "Allah'ın

belirtmiyor.
İçerdiği Konular: Tefekkür, öz

denetim, sorumluluk.

yarattıklarından hareketle Allah'ın varlığına deliller" ortaya koyulmakta
saçma gibi görülen sorular cevaplanmaktadır. Kitapta açıklanmaya
çalışılan diğer sorular şunlardır: İnsanın yaratılış gayesi nedir?, Allah'ı
kim yarattı?, Allah neye/kime benzer?, Allah nerededir?, Allah ne kadar
büyük?, Allah'ın yaratmasındaki üstünlük, başka şekilde yaratabilir
miydi?, Aklın sınırları nedir?

Etkinlik

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

1)Öğrencilerden "Niçin yaratılmış olabilir?" dedikleri ve merak ettikleri bir
canlıyı araştırmaları ve bununla ilgili bir tanıtım posteri oluşturmaları
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

istenebilir.
2)Kaşif defteri tutulabilir. Kaşif defteri: Dışarıya çıkıldığında dışarısı
fotoğraflanarak, görülenler çizilerek ya da yaprak gibi alınan parçalar
yapıştırılarak kaşif defterine eklenir, bununla ilgili ilginç bulunan veya
gözlemlenen özellikler deftere kaydedilir

Gençler İçin Peygamberler Tarihi
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Kitabın giriş bölümünde, kainatın ve insanın yaratılışı, cehennem
azabının gerekli olup olmaması, iyi insanın kim olduğu, cennetin
güzellikleri, insana neden akıl nimetinin verildiği ile ilgili güzel ve faydalı
açıklamalara yer verilmiştir. Daha sonra da sırasıyla Hz. Âdem, Hz. İdris,

Olumsuz Öge: Peygamber olarak

Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrahim, Hz. İsmâil, Hz. İshâk, Hz. Lût, Hz.

tanıtılan Şemuyel ve Hz. Uzeyr'in

Yâkub, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyüb, Hz. Zülkifl, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârun,

peygamber oldukları ile ilgili

Hz. İlyas, Hz. Elyesaa, Hz. Yûnus, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriyyâ,

Kur’ân-ı Kerim’de kesin bir

Hz. Yahya, Hz. İsâ (aleyhimüsselâm) ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.)

malumat yoktur.
İçerdiği Konular: İnanç esasları,

ibadet, helaller ve haramlar,
sabır, sebat, dostluk, vefa, sevgi.

hayatları hakkında bilgiler verilmiştir. Yazar, Hz. Şît hakkında da bilgi
vermiş, Şemuyel ve Hz. Üzeyr’i (a.s.) de peygamber olarak anlatmıştır.
Eserin dili sade ve üslubu akıcıdır. Verilen bilgilerin ara başlıklarla kısa
bölümlere

ayrılmış

olması

da

öğrencinin

sıkılmadan

okumasını

kolaylaştırmaktadır.

Etkinlik
Cüneyt Suavi-Foliant Yayınları

Öğrencilerden kendisine bir peygamber seçmesi istenir. Öğrenciler
seçtiği peygamber hakkında Kur’ân-ı Kerim’de yer alan bilgilerle ilgili
araştırma yapar. Öğretmen, Kur’ân-ı Kerîm'de neden önceki milletler ve

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

peygamberler hakkında kıssalara yer verildiği ile ilgili öğrencilerine kısa
bir bilgi verebilir. Daha sonra her öğrenci yapmış olduğu araştırmayı
sınıfta sunar.
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İmdat Çıkarın Beni Buradan
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Henrik; annesi, babası ve kız kardeşiyle yaşayan bir ilkokul öğrencisidir.
Ailenin tüm üyeleri, kendilerini kusursuz ve harika görmektedirler,
Henrik’in ise bir hobisi yoktur. Bir gün eve davetsiz bir misafir gelir:
Henrik’in büyükannesi Cordula. Cordula Nine, normal büyükannelerden

Olumsuz Öge: Büyükanne ile

hayli farklıdır: manipülatif, çıkarcı, kurnaz, zaman zaman da bencil.

ilgili aile büyüklerine saygı

Herkese, babasından kalma altınlardan bahseder ve önce tüm aile,

açısından olumsuz ifade içeriyor.

ardından da tüm şehir altın aramaya başlar. Fakat hazineyi yine Cordula

Genel mesajın yanında göz ardı

Nine bulur ve bulduğu gibi de bir dünya turuna çıkar. Aile altınları

edilebilir.

bulamaz ama bu süreç içinde birbirlerine biraz daha bağlanırlar,

İçerdiği Konular: Sevgi, saygı,

nezaket, arkadaşlık.

mutluluklarının da kendi içlerinde yattığını keşfederler. Henrik de
sonunda aradığı hobiye kavuşur.

Etkinlik
1)Aşağıdaki sorular doğrultusunda sohbet edilebilir:
Kitapta karakterler arasında yaşanan çatışmalar neden kaynakla-

Suzan Geridönmez-Tudem Yayınevi

nıyordu? Bu çatışmalar karakterleri nasıl etkiliyordu? Çatışmalar
sizce nasıl çözülebilirdi?
2)Öğrencilere aşağıdaki örnek olaylar verilerek çözüm bulmaları istenir:
Kimsenin okumasını istemediğin günlüğünü sıra arkadaşın görmüş,

*Bu kitap PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

ısrarla okumak istiyor ama sen istemiyorsun. Bu çatışmayı nasıl
çözersin?
Odanda ders çalışırken kardeşlerinin kavga ettiğini duydun, hem
gürültüden dolayı ders çalışamıyorsun hem de onların kavga
etmelerine üzülüyorsun. Bu çatışmayı nasıl çözersin?

Beynin Başarabileceğini Biliyor
Özet
Tür: Kişisel Gelişim-Eğitim
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Kitapta bireyin isterse her şeyi başarabileceğini anlatılıyor. Başarının
nasıl ve ne şekilde ortaya çıkabileceği ele alınıyor. Ders çalışma
şeklinden, uyku düzenine, meslek ve arkadaş seçimine, potansiyelini
keşfetmeye, nasıl öğrenildiğine kadar birçok konuyu çok güzel bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

şekilde ele alıyor ve çocuklara nasıl başarmaları gerektiğini öğreterek

İçerdiği Konular: Başarı, bilgi,

ilerliyor. Hep anlatılan ve bilinen konuları kendine has bir dille anlatarak

çalışkanlık, etkin öğrenme

akıcılık

teknikleri, zaman yönetimi, hedef

farkındalığını

belirleme.

sağlıyor.

Beynimizin

kazandırıyor.

başarabileceğini
Hayata

hareket

biliyor
katmanın,

oluşunun
sağlıklı

beslenmenin, doğru arkadaşlıkların faydalarından bahsediyor.

Etkinlik
1)Öğrencilerle en çok kullandıkları ders çalışma teknikleri üzerine sohbet
edilebilir.
2)Öğrencilerden kitapta yer alan "Etkin Öğrenme Stratejileri" başlığı

Özgü Güler-Cezve Kitap

altında yer alan bilgilerle ilgili zihin haritası oluşturması istenebilir.
3)Öğrencilerle kitapta yer alan sınava yönelik ders çalışma programı
hazırlama etkinliği yapılabilir.

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.
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Temel Dini Bilgiler
Özet
Tür: İnceleme
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İman, sevgi,

ibadetler, peygamber sıfatları.

Kitapta 32 farzın açıklamasına yer verilmiştir. 32 farz, açıklama yapılırken
detaylandırılır. Kitap, imanın şartları ile başlar. Mesela “Allah’a İman”
konusu anlatılırken zati ve subûtî sıfatlar da açıklanır. “Kitaplara İman”
kısmında kutsal kitapların özelliklerine, “Meleklere İman” kısmında hangi
meleklerin olduğuna ve görevlerinin neler olduğuna yer verilir. İkinci
bölümde de ibadetler görseller kullanılarak ve gösterilerek açıklanır.
Kitabın sonuna namaz duaları ve sureleri konularak tek bir kitapta bütün
temel bilgiler verilir. Anlatılan konulara örnekler sunmak ve okuyucuyu
yormadan sadece anlatmak noktasında da güzel bir eserdir. Kitabın
sonuna sözlük bölümü eklenerek temel dini terimlerin anlamlarının
verilmesi de faydalıdır.

Etkinlik
Öğrencilere 32 farz konulu bir bilgi yarışması düzenlenebilir. 32 farzı
ezbere okuma yarışması yapılarak öğrendikleri bilgiler kalıcı hâle

İsmail Özcan-Pırıltı Kitapları

getirilebilir.

32

farz

ile

ilgili

ilahi,

rap,

şarkı

yapma

yarışması

düzenlenebilir.
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Uzun Hikâye
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 115
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

Ali, Münire'ye aşık olur. Münire, İstanbul'un belalı ailelerinden birinin
kızıdır. Münire bu sebeple abilerinden dayak yemiştir. Ali bunu öğrenir
öğrenmez Münire'nin abilerinin işlettiği sinemayı yakar ve onu kaçırır.
Münire'nin abileri peşlerine düşer. Ondan sonra tren onları nereye

Olumsuz Öge: İçermiyor.

götürürse orası evleri olur. Münire, oğlu Mustafa'ya hamiledir. Mustafa 6

İçerdiği Konular: Eşitlik, adalet,

yaşına

dürüstlük, mücadele etmek,

çocuğunun doğumunda bebeğiyle beraber ölür. Ali ve Mustafa'nın tren

umut, sabır, kanaatkârlık.

yolculukları başlar. Birkaç yer gezdikten sonra bir kasabaya yerleşirler.

gelinceye

kadar

kasaba

kasaba

dolaşırlar.

Münire

ikinci

Mustafa 16 yaşına gelmiştir. Ali gazetede yazmaya başlar. Birkaç kişi
yazdıklarından

rahatsız

olunca

Ali

tutuklanır.

Mustafa,

babası

hapisteyken dikiş öğretmeni Sevim'in öğrencisi Feride'ye aşık olur.
Babası Ali'nin bir zamanlar annesi Münire'yi kaçırdığı gibi Feride'yi
kaçırmak ister. Feride ailesine karşı çıkamayacağını söyler. Mustafa
kasabada daha fazla duramaz. Babası ile vedalaşır, daktilosunu alır. Bu
defa tren yolculuğu Mustafa ile başlayacaktır.

Mustafa Kutlu-Dergah

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorulardan oluşan bir sınav uygulanabilir:

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Ali'nin karakteri hakkında kısaca bilgi veriniz.
Ali'nin oğlunun adı nedir?
Kitapta yer alan kuşun adı nedir?
Ali'ye takılan lakap nedir?
Bu kitapta sizi en çok etkileyen olay ya da kişiyi anlatınız.

www.acibadem.k12.tr

35

Ben Bir Hayaletim
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 112

Mila, anne babası ayrı otizmli bir çocuktur. İçinde bulunduğu durum

Yaş Düzeyi: 11-13

nedeniyle, kendisini ifade etmekte, arkadaş edinmekte, duygu ve

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

azim, farklılıklara saygı, empati,
umut, anne sevgisi.

düşüncelerini söylemekte ve öğrenmekte zorluklar yaşamaktadır. Özel
eğitim öğretmeni Melis öğrenme sürecinde ona yardımcı olmaktadır. Pek
çok eğitimden sonra Mila arkadaş edinmeye hazır hale geliyor ve Sinem,
Didem, Toprak ve Cihan’la arkadaş olarak bir maceraya atılıyor. Hep
birlikte sitelerinde oturan esrarengiz, yaşlı kadının sırrını çözüyorlar.
Mila, resim yeteneğini geliştirerek 11 yaşında iken bir kitap evinde resim
sergisi açıyor. Mila, kitabın son kısmında üniversitenin güzel sanatlar
fakültesinin resim bölümünde asistan olarak son veriyor.

Etkinlik
1)Öğrencilerden otizm hakkında çevrelerindeki insanlarla ilgili röportaj
yapmaları istenebilir. Yapılan röportaj sınıfta sunulur.
2)Otizm tanısı almış bir yetişkin davet edilip bir seminer düzenlenebilir.

Güzin Öztürk-Tudem Yayınevi

Öğrencilerin bilgileri ve farkındalıklarının artmasına katkı sağlanabilir.

*Bu kitap PDR branşı tarafından önerilmektedir.

Yeryüzünün Kalbi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 216
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Bamba; Kongo’nun İturi Ormanı’nda yaşayan, Mbuti kabilesine mensup
bir çocuktur. Bir öğrenci değişim programı ile Türkiye’de bir ailenin oğlu
Deniz ile eşleştirilir. Deniz onun kabilesine, Bamba ise Türkiye’de Deniz’in
ailesine misafir olur. Bamba beton yığınları arasında yaşanan bu hayata

Olumsuz Öge: İçermiyor.

ve bambaşka bir kültüre uyum sağlamakta oldukça zorlanır. Misafir

İçerdiği Konular: Paylaşma,

olduğu aile fertlerinin ve okuldaki yaşıt çocukların televizyon ve telefon

sevgi, zamanın değeri, şefkat,

ile saatlerce vakit geçirdiklerini görünce çok şaşırır. Okuldaki bazı

merhamet, doğa, dostluk,

akranlarının zorbalıklarına maruz kalır. Okulda Bahtiyar ve Yıldız ile çok

zorbalıkla baş etme.

samimi dostluk kurar. Çöp toplayarak hayatını geçiren Sakız Hanım ile
yakın bir ilişki kurar. Okulun düzenlediği bir hafta sonu kampında
sınıftaki öğrenciler arasında gergin olan ilişkiler bambaşka bir boyuta
taşınır. Yaşadıkları sıra dışı macera her birini ayrı şekilde etkileyecektir.
Bamba, Türkiye’de kaldığı iki ayın sonunda ülkesini döndüğünde hiç
beklemediği bir sonla karşılaşır.

Etkinlik
Özgür Balpınar-Genç Timaş

Öğrencilerden Afrika kıtasından seçecekleri bir ülke hakkında araştırma
yapmaları ve buldukları dikkat çekici bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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paylaşmaları istenebilir.
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Nereden Nereye-Buluşlar
Özet
Tür: Eğitim
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Milattan

önce

Sümerler'in

icat

ettiği

tekerlekten

günümüzdeki

bilgisayara kadar yüzyıllar boyunca üretilmiş onlarca icat, resimli ve
eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Çalışkanlık,

sabır.

Etkinlik
Bilim ve teknoloji müzelerine gezi düzenlenebilir.

Anna Claybourne-İlk Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

Orhan Gazi Beylikten Devlete
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 120
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Babasının vefatının ardından tahta geçen Orhan Gazi'nin babasının
vasiyeti üzerine Bursa'yı almak için gösterdiği gayret ve yapmış olduğu
fetihleri, babasından aldığı beyliği devlet yapmak için verdiği çabayı, bu
çabaların karşılığında beyliğin sınırlarını 6 kat büyütmesini, aldığı

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yerlerde imar faaliyetleri yapmasını ve Rumeli topraklarına geçişin

İçerdiği Konular: Büyüklere olan

ardından ilk denizcilik faaliyetlerine Karesioğlu Beyliği'nin alınmasıyla

sadakat, yardımseverlik,

başlamasını konu edinir.

arkadaşa verilen değer, duanın
önemi, âlimlere verilen önem.

İsmail Bilgin-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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İlk Kadın Gök Bilimci Meryem Usturlabi
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12

Meryem Usturlabi 10. yy'da yaşamış olan ilk kadın Müslüman gök
bilimcidir. Meryem, küçük yaştan itibaren usturlap ustası olan babasının
yanında çıraklık yapmıştır. Böylece Meryem'in yıldızlara ve gökyüzüne

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

merakı artarak gözlem yapmaya başlamış ve aynı zamanda da

Olumsuz Öge: İçermiyor.

sorumluluk sahibi bir çocuk olarak yetişmiştir. Babasının mesleğinden

İçerdiği Konular: Çalışkanlık,

etkilenmiş ve işin inceliklerini öğrenmeye başlayarak bu işin en iyisi

sorumluluk, sevgi,

olmak için çok çalışmıştır. Zamanın usturlab aletini geliştirerek bu alet ile

yardımseverlik.

gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmüştür. Bu ölçümleri neticesinde
yaşamış

olduğu

dönemde

güneşin

doğuş

ve

batış

saatlerinin

bilinebilmesine olanak sağlamakla birlikte günümüzün akıllı saatlerinin
de oluşmasına katkı sağlamıştır. Meryem'in geliştirmiş olduğu usturlab
şu anda

kullandığımız navigasyon ve zamanı belirleme tekniklerinin

öncüsü olmuştur.

Etkinlik
Usturlabın geçmişten günümüze değişimi ve gelişimi görsellerle bir

Nazlı N. V-Erdem Çocuk

öğrenci tarafından tanıtılır.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

Cebrin Babası Harizmi
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Muhammed on bir on iki yaşlarında, Yusuf ise dokuz yaşında idi.
Hayatları sokakta geçiyor birbirlerini kardeş gibi gözetip kolluyorlardı.
Muhammed, kendini bildi bileli sürekli bir şeyler okuyor, ay ve yıldızları
inceliyor, günlük hayatta pek çok şeyi matematikle hesap edip bunları da

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Yusuf’a öğretiyordu. Muhammed, yıllar içinde iyice büyümüş medresede

İçerdiği Konular: Şefkat,

kendini bir hayli yetiştirmişti. Hatta Beytül Hikme’ye giriş izni bile almış,

merhamet, iyilik, kardeşlik,

buradaki araştırmaları sonucunda güneş saatinin nasıl çalıştığını

samimiyet, azim, kararlılık.

görmüştü. Halifeye, bu saatin nasıl çalıştığına dair bilgiler sunmuş ve
bunun sonucunda da Beytül Hikme'nin öğrencisi olmuştu. Muhammed,
yaptığı çalışmalar ile kendinden söz ettiriyor halife ise onu yanından
ayırmıyordu. Muhammed, matematik bilimi ile ayrıca ilgilenmiş “sıfır” a
bugünkü sembolünü vererek ününe ün katmıştı. Harizmli olduğu için de
artık Harizmi olarak anılmaya başlamıştı.

Etkinlik
Naz N. Varlı-Erdem Çocuk

Kitap okutulduktan sonra bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla sınıfta küçük
bir tiyatro etkinliği yapılabileceği gibi Gülhane Parkı içinde bulunan
“İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi” gezi de düzenlenebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler, Matematik ve Türkçe branşları tarafından
önerilmektedir.
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Çanakkale Sesleniyor
Özet
Tür: Anı
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Mertlik,

vatanseverlik, merhamet, tevazu,

I. Dünya Savaşında Çanakkale'de verilen kahramanca mücadele, o
dönemin şahitleri gazilerimizin ve çocuklarının hatıraları ile savaş
sırasında cephede görev yapan gazeteciler ve düşman askerlerinin
hatıralarından

yararlanılarak

anlatılmaktadır.

Cephede

yaşanan

gelişmeler kronolojik olarak değil birbirleriyle bağlantılarına göre
anlatılmıştır. Parça parça hikâyelerden oluşan kitapta her parça bir
değerle ilişkilendirilmiştir.

kardeşlik.

Etkinlik
Kitap içeriği ile ilişkili olarak Çanakkale temalı bir film izleme etkinliği
yapılabilir.

Vehbi Vakkasoğlu-Nesil Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Devletten İmparatorluğa Sultan I. Murad / Tarihsever Çocuk 4
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7

Sultan I.Murat'ın tahta geçmesiyle devlet teşkilatlandırılmasına önem
verilmesi, Balkanlar üzerine yapılan fetihler ve Karamanoğlu Beyliği
üzerine yaptığı seferler, Balkan kapılarının ardına kadar açılacağı Kosava
Savaşı ve orada şehit düşmesiyle neticelen olaylar aktarılmaktadır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Yaklaşık olarak 30 yıl padişahlık yapmış olan I. Murat babasının

İçerdiği Konular: Şükür, gaza ve

sağlığında katıldığı savaşların haricinde, tahta oturduktan sonra devletin

cihat anlayışı, insanlığa hizmet,

sınırlarını 95 bin kilometrekareden 500 bin kilometrekareye çıkarmayı

hoşgörü.

başarmış ve teşkilatlanma açısından da önemli işlere imza atmıştır.

İsmail Bilgin-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler tarafından önerilmektedir.
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Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 120
Yaş Düzeyi: 11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Siyer, rahmet,

Allah'ın son elçisinin hayatı, çok fazla ayrıntıya girmeden, kişisel
özelliklerine değinerek anlatılmaktadır.
Rasûlullâh'ın (s.a.s.) örnek hayatından da örneklere yer verilmekte,
böylelikle ilk siyer okuması için yeterli seviyede bilgi verilmektedir.
Tabii ki bu kitap siyer anlamında başlangıç seviyesindedir.

örnek yaşam, erdem, ahlak,
merhamet, dürüstlük, mücadele.

Etkinlik
1)Rasûlullâh'ın (s.a.s.) hayat kronolojisini çıkarılabilir (pano hazırlığı/grup
çalışması).
2)Rasûlullâh'ın (s.a.s.) yaşadığı ve kitapta adı geçen yerlerle ilgili fotoğraf albümü yapılabilir.
3)Bilgi yarışması (siyer konulu sınıf/okul çapında bilgi yarışması) yapı-

Mehmet Nalbant -Semerkant

labilir.

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

En Güzel Örneğim Peygamberim
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 187
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.s.) azadlı kölesi Zeyd bin Hârise’nin, su
içmek isteyen Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin, Allah Resûlü’nün
küçük sırdaşı Enes Bin Mâlik’in, ilk Müslüman çocuk Hz. Ali’nin, küçük
yetim kızın, hurmaları taşlayan çocuğun, Mescid-i Nebevî’nin arsasını

Olumsuz Öge: İçermiyor

peygamberimize hediye etmek isteyen Medineli iki genç kardeşin

İçerdiği Konular: Peygamber

anlatılan hatıralarını okuduğumuz bu kitapta Hz. Muhammed’in (s.a.s.)

sevgisi, şefkat, adalet, tevazu,

üstün ahlâki özelliklerini öğreniyoruz. Küçük çocuklarla şakalaşıp onların

merhamet, güvenilirlik, kanaat,

oyununa ortak olan bir peygamberin, yolda oturmuş ağlayan küçük bir

temizlik, saygı, hoşgörü.

kız gördüğünde onun hüznüne ortak olduğunu görünce, çocukları ne
kadar çok sevdiğini anlıyoruz. Bu kitapta yer verilen 45 başlık ile Hz.
Muhammed ve çocuk yaştaki ashabı ile yaşadığı hatıralar nakledilerek
bütün müminlere örnek olan güzel ahlâkına dair üstün özellikleri
anlatılmıştır.

Etkinlik
Nehir Aydın Gökduman-Pırıltı

1)Kitapta anlatılan hatıralardan hareketle Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
ahlâki güzellikleri ile ilgili bir sınıf panosu yapılabilir.
2)Öğrencilerinizden en etkilendikleri 10 davranış özelliğini seçerek
kendilerine bir davranış çetelesi oluşturmaları istenebilir. (Öfkesine

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

hâkim olmak, alçakgönüllü olmak, şefkatli olmak, cömertlik vb.)
Öğrenciler bir hafta boyunca ve bir ay boyunca o listeye uygun hareket
etmeye çalışarak Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerine sahip
olmaya özen gösterebilirler.

www.acibadem.k12.tr
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Ertuğrul Gazi Aşiretten Beyliğe
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kayı Boyu'nun, kuraklık yüzünden göç ederek Anadolu'ya gelmesi,
burada Bizans Tekfurları ve Moğallarla verdiği mücadele sonucu
Alaaddin Keykubat tarafından Bizans Uç Beyliği'ne yerleştirilmesi
anlatılmaktadır.

İçerdiği Konular: Eşitlik, adalet,

doğruluk.

İsmail Bilgin-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Gök Bilimin Sultanı Uluğ Bey
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 88
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Muhammed, babası ve babaannesi ile köyde yaşayan gökyüzüne meraklı
bir gençtir. Muhammed kendince araştırmalar yapıp bunları ağaç evinde
kayıt altına alır. Babasının bilgisayarının şifresini almak için bir kere
görmesi yetmiştir. Babasının bilgisayarında Uluğ Bey hakkında kitap

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yazdığını görmüştür. Sayfa sayfa aşırıp kitabı okur. Babası fark edince

İçerdiği Konular: Sabır, zaman,

kızmak yerine oğluyla roket yapmak ister. Daha sonra Muhammed ve

çalışkanlık, sevgi, merak,

babası gök bilimi üzerine sohbet ederler. Bu süreçte hem roket hem de

astronomi, bilim, üretim.

babasının kitabı tamamlanır.

Etkinlik
Öğrencilere, fen bilimleri branşı ile ortak şekilde pusula veya gezegenler
maketi yaptırılabilir.

Ayşenur Gönen-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.
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Göktürk Prensi-İstemi Kağan'ın Buyruğu
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 184
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Göktürk Hakanı İstemi Kağan, Göktürk’e çok gizli bir görev vermiştir. Bu
görevin yerine getirilmesi o günlerde çok önemli olan İpek ticaretinin
devamı için gereklidir. Yoksa İranlılarla aralarında savaş çıkması
kaçınılmazdır. Göktürk henüz 13 yaşına girmiştir ama Kağan ondan Altın
Dağ'ın zirvesindeki bir emaneti kendisine getirmesini istiyordur. Bu

İçerdiği Konular: Kahramanlık,

yolculuk çok tehlikeli ve macera doludur fakat böyle bir göreve seçilmek

cesaret, azim, başarı.

Göktürk’ü çok gururlandırmıştır. Kendisini gerçek bir kahraman gibi
hissediyordur. Yanına sevdiği arkadaşlarından bazılarını alarak yola
çıkar. Casuslardan kaçıp gizemli mağara ve bahçelerle karşılaştığı bu
heyecan dolu kovalamacayı cesareti ve azmi sayesinde

başarıyla

tamamlayacaktır.

Zübeyir Tokgöz- İlk Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Güzel Ülkem Türkiye 1
Tür: Gezi-Gözlem
Sayfa Sayısı: 176

Özet
Değişik bölgelerimizden farklı şehirlerin ziyaret edildiği bu kitapta,

Yaş Düzeyi: 10-11

seçilmiş olan doğal güzellik veya tarihi eserin genel bilgileri merak

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

uyandıracak şekilde verilmiş, sonrasında ise gezginimizin duygu ve

Olumsuz Öge: Dini değerleri

düşüncelerini vurgulayarak değerlerimizin önemi hissettirilmiştir.

küçümseme olarak anlaşılabilecek cümle kullanılmıştır. Genel
mesajın yanında göz ardı
edilebilir.
İçerdiği Konular: Yaşadığı

coğrafya hakkında bilgi edinme,

Etkinlik

tarihi eserlere kıymet verme, gezi
gözlem bilinci taşıma.

Kitaptaki gezilen yerlerle ilgili kendi fotoğraf albümünü oluşturularak
sınıfa "Güzel Ülkem Türkiye" köşesi yapılabilir.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Güzel Ülkem Türkiye 2
Özet
Tür: Gezi-Gözlem
Sayfa Sayısı: 200
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Seyahatname tadında bir gezi gözlem kitabı olan serini ikinci kitabında
değişik uygarlıklara binlerce yıl ev sahipliği yapan güzel ülkemiz
Türkiye'nin her yanı tarihi güzelliklerle dolu oluşu aktarılmaktadır. Bu
güzellikleri görmek için her yıl milyonlarca turist ülkemize gelmektedir.
Kitabın öğrenciye vaadi: Anadolu'yu tanıyacağımız heyecan dolu bu

İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

gezide coşkun akan sularda rafting yapacak, binlerce yıl önce yaşamış

doğa bilinci, çevreye karşı

insanların evlerine konuk olacak, çok özel kuş ve bitkileri görecek,

duyarlılık.

kelebeklerle dans edeceğiz. Güzelliği dünyaca kanıtlanmış doğal ve tarihi
varlıkları tanıyacaksınız.

Etkinlik
Öğrencilerle gezi fotoğraf albümü oluşturularak milli parklarımız köşesi
yapılabilir.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Güzel Ülkem Türkiye 3
Özet
Tür: Gezi-Gözlem
Sayfa Sayısı: 292
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Öyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ki masmavi denizi, yemyeşil doğası,
inanılmaz tarihi zenginliğiyle gezilecek ve keşfedilecek birçok rota var.
Rotaları gezerken sanki oralardaymış gibi olalım, doğal ve kültürel
güzellikleri daha çok fark edelim, yurt sevgimizi ve doğa duyarlılığımızı
artıralım, görmeden geçip gittiğimiz güzellikleri fark edelim.

İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

tarih bilinci, doğa sevgisi ve
duyarlılığı.

Etkinlik
Öğrencilerle gezginin fotoğraf albümü etkinliği veya gezginin duvarı
etkinliği yapılabilir.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Güzel Ülkem Türkiye 4
Özet
Tür: Gezi-Gözlem
Sayfa Sayısı: 292
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Taraklı'da tarihe yolculuk yaptıktan sonra en büyük taş kemerli körüden
geçeceğiz. Pisa Kulesi'nden daha eğri minareyi bir de biz düzeltmeye
çalışacağız ama işimiz zor. Ülkemizin çatısında anten düzeltmemiz hayli
güzel olacak. Ve daha niceleri; arı vızıltıları, dere şırıltıları, renklerin
binbir tonu, sevinç merak heyecan yaşayacak değişik lezzeler tadacağız.

İçerdiği Konular: Ülke sevgisi,

doğa bilinci, kültürel değerleri
önemseme, çevre okur yazarı
olma.

Etkinlik
1)Öğrencilerle gezginin fotoğraf albümü etkinliği yapılabilir.
2)Yakın bir gezi rotasında aile gezisi ve hatıra notlarıyla günün özetlenmesi şeklinde bir etkinlik yapılabilir.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Hafıza Koleksiyoncusu
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Alanında yetkin bir tarih profesörü olan Beyazıt Vural'ın şüpheli ölümü
araştırıldığında geçmişte yaşanan II. Bayezid-Cem Sultan mücadelesinin
bu şüpheli ölüme ışık tuttuğu fark edilir. Cinayeti soruşturmakla görevli
olan Şifreli Dosyalar Ekibi araştırmalarını yaparken geçmişte yaşanan

Olumsuz Öge: İçermiyor.

olaylarda buldukları detaylar ile bu şüpheli ölümü aydınlatmaya çalışırlar.

İçerdiği Konular: Adalet,

Bu araştırma sırasında "Hafıza Koleksiyoncusu" lakaplı cinayet şüphelisi

hakkaniyetli davranma.

hiç de ummadıkları biri çıkacaktır.

Etkinlik
1)Kitabın yazarı Kayahan Demir'i söyleşi için okula davet edip güzel bir
program

gerçekleştirilebilir.

Öncesinde

öğrencilerden

sorulacak

soruların toplanması söyleşi esnasında pratiklik sağlayacaktır.
2)Ayrıca kitapta geçen "Sezar Usulü" şifrelemeyi kullanarak öğrencilerimizin çözmesini istediğimiz bir şifre oluşturabiliriz ve bunu kitap

Kayahan Demir- Genç Timaş

sınavına ekleyebiliriz. Bu oluşturacağımız şifrenin nasıl çözüleceği
kitapta yer aldığı için bunu yalnızca kitabı okuyan öğrencilerimiz
yapabilecektir. Aynı zamanda öğrencilerimiz şifrelemeyi çözerken bir
dedektif edasıyla çalışacak eğlenirken öğreneceklerdir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

3)Kitapta adı geçen tablolar hakkında araştırmalar ödevi verilip sonuçları arkadaşlarına sunmaları istenebilir.
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Gönül Doktoru
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 224

8. sınıfı bitiren Orhan, yaz tatilini akrabalarının yanında geçirmek üzere

Yaş Düzeyi: 12-13

köye gelir. Tarlalar, bahçeler ve hayvanlarla iç içe olan köy hayatı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Orhan’ın önünde bambaşka bir hayatın kapılarını açar. Köyde tanıştığı

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Dostluk, sevgi,

merhamet, şefkat, ibadet, tövbe,

Mıstık ile yakın arkadaş olur. Yemyeşil bahçeler içinde beraber hayvan
otlatırlar. Orhan, köyün imamı Selim Hoca’dan çok etkilenir. Tatlı dili ve
güler yüzüyle, insanların sıkıntılarına çareler aramaya çalışır. Gördüğü
hataları düzeltmeye çalışır. Karşılaştığı problemleri Hz. Peygamber

cömertlik, affedicilik, peygamber

Efendimiz’in (s.a.s.) hayatından örnekler vererek çözer. Bazen karısını

sevgisi, müsamaha, aile ilişkileri.

döven bir koca ile eşinin arasını düzeltir, bazen köye gelen şerrinden
herkesin yaka silktiği kötü bir adamın tövbesine vesile olur. Sanki Selim
Hoca insanların dertlerine çareler sunan bir "Gönül Doktoru"dur. Orhan
da Selim Hoca gibi bir insan olmaya karar verecektir.

Etkinlik
Öğrencilerden; yaşadıkları mahalle, köy ya da ilçede güzel değişikliklere

M. Yaşar Kandemir-Tahlil

vesile olmuş din görevlileri ya da öğretmenler hakkında kısa bir
araştırma yapmaları istenebilir. Araştırmanın başlığı “Sıradışı İmamlar”
ya da “Etkili Öğretmenler” olabilir. Öğrencilerden çalışmaları ile ilgili

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

sunum yapmaları istenebilir.

Gül Cenneti
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 244
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumundan başlayarak çocukluk yılları,
evliliği, peygamberliği ve karşılaştığı büyük sıkıntılarla mücadelesi,
hicreti ve nübüvvetin Medine dönemi anlatılmıştır. Hadiseler tarihi
olayların nakledilmesinden ziyade his ve düşünce boyutu öne çıkarılarak

Olumsuz Öge: İçermiyor

duygusal bir dil ile anlatılmıştır. Hz. Ebubekir’in imanı anlatılırken,

İçerdiği Konular: Dayanışma,

miraçtaki sadakatine ya da Tebük seferindeki fedakârlığına geçişler

cesaret, merhamet, cömertlik,

yapılmış, olayların anlatımında daha sonraki hadiselere göndermeler

paylaşımcılık, yardımlaşma.

yapılarak tarihi seyre bağlı kalınmamıştır. Hz. Peygamber Efendimiz’in
(s.a.s.) hayatının kısa ve akıcı bölümlerle anlatıldığı bu kitabın ilk kırk altı
bölümünde Mekke dönemi anlatılmıştır. On yedi bölümde ise Medine
dönemine yer verilmiş; Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke’nin fethi gibi
savaşlar detaylı bilgi verilmeden özet olarak anlatılmıştır.

Etkinlik
Seca Öztürk-Diyanet Vakfı Yayınları

1)Öğrencilerden kendilerini en çok etkileyen bölümle ilgili duygu ve
düşüncelerini paylaşmalarını istenebilir.
2)Bölümler öğrenciler arasında bölüştürülerek bölümlerin özetlenmesi
istenebilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

3)Kitabın yazarı davet edilebilir.
4)Birkaç bölümü seçilerek öğrencilerle tiyatro çalışması yapılabilir.
5)Kitaptaki başlıklar ile içerikleri eşleştirebilecekleri bir oyun tasarlanabilir.
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Masal İstanbul
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kerem, vefat eden dedesinin mevlidinde uyuyakalır ve bir rüya görür.
Rüyada Evliya Çelebi ile tanışır. Uyandığında onu araştırmaya başlar.
Dedesinin sahafında bir kitap bulur ve merakla kitabı okur. Kitap Kerem'e
bir yol gösterir. Fakat Merza bu yolculukta Kerem'in en büyük engelidir.
Masal Ülkesi'nin prensesi Rana bir martıya dönüşerek Kerem'e yardım

İçerdiği Konular: Saygı, sevgi,

eder.

merak, araştırma sevgisi, cesaret

İstanbul'daki mekanlardan oldukça bahsedilmektedir. Öğrencilerin genel

gibi değerler.

kültürünün zenginleşmesine katkı sağlayacak tarihi bilgiler bulunuyor.

Böylelikle

Kerem

İstanbul'un

güzelliklerini

korur.

Kitapta

Etkinlik
1)"Kitabın sonu daha farklı nasıl bitirilebilir?" çalışması yapılabilir.
2)Kitapta tanıtılan tarihi mekanlarla ilgili bir pano çalışması yapılabilir.
3)Sınıf gezisi düzenlenebilir.
4)Öğrencilerden İstanbul ile ilgili efsane ve masalları araştırıp sunmaları

Figen Yaman Coşar-Erdem

istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Mavi Defterin Gizemi
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 95
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kitap; dört yardımsever, peygamber aşığı çocuğun dostluğuyla başlar.
Kahramanlar esrarengiz bir şekilde bir baraka bulurlar ve içeriye girmek
isterler. İçeriye girdiklerinde toz ve kir içerisinde yıkık dökük eşyalar
bulurlar. O eşyaların arasında kendi yaşlarına yakın bir çocuğun çantasını

Olumsuz Öge: İçermiyor.

fark ederler. Buldukları bu çantanın içerisinde mavi bir defter vardır.

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

Hasan ve arkadaşları defterin Samet adında mülteci bir çocuğa ait

yardımseverlik, insana değer

olduğunu öğrenirler. Samet defterde Hz. Enes’i tanıtır, onun nasıl bir

verme, iyilik, eşitlik, diğerkâmlık.

Müslüman olduğunu anlatır. Samet defterde kendilerine yardım edecek
Ensarlara ihtiyacı olduğunu ifade eder. Bunu okuyan çocuklar Samet’i
bulurlar. Samet’e tıpkı Hz. Enes ve ailesinin Hz. peygambere hicrette
yardım ettiği gibi yardım etmek isterler. Kitap dostluğu, yardımseverliği,
insana değer vermeyi ve sevgiyi anlatır. Mültecilere karşı bir farkındalık
oluşturuyor, diğerkamlık değerini aşılıyor. Kitapta zaman zaman ayetlere
ve sahih hadislere yer veriliyor ve bunları uygulamaya teşvik ediyor.

Etkinlik
Fatma Çağdaş Börekçi-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

1)Kitap okunduktan sonra “Ne biliyordum ne öğrendim?“ etkinliği
yapılabilir. Öğrenciler bir kâğıdı çizgi çekerek ikiye bölüp bu kitaptan
önce "Hz. Enes hakkında ne biliyordum? Kitaptan sonra ne öğrendim?"

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

diye iki kısma ayırıp kağıdı doldurabilir.
2)Kitapta yer alan değerler hakkında öğretmen tarafından basit fakat
farkındalık oluşturacak sorular sorularak çocuklar değerleri uygulamaya
karşı motive edilebilir.
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Harita Koruyucuları- Geçmişten Gelen
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 216

Çalınan bir haritanın peşinden 16. yüzyıldan 21. yüzyıla gelen bir zaman

Yaş Düzeyi: 11-12

gezgini ve gezgine yardımcı olan üç arkadaş. Harita koruyucuları

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Hoşgörü,

tarafından seçilen Mahir’in görevi, çalınan haritayı bulmak ve 16. yüzyıla
geri götürmektir. Bu zorlu görevde Mahir’in yardımcıları Erdem, Yusuf ve
Nil’dir. Haritayı çalan kişiyi bulmak ve haritanın yerini tespit etmek için
zorlu bir maceraya atılacaklardır.

sevgi, arkadaşlık, dostluk,
işbirliği, dürüstlük,
alçakgönüllülük, misafirperverlik,
tarih şuuru, gaye birliği.

Etkinlik
Kitaptaki harita okuma noktasında öğrenciler kendi küçük haritalarını
oluşturup coğrafya konularına destek için kullanabilir.

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

Harita Koruyucuları- Mühürdar
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Mahir daha önce 21.yy.dan arkadaşlar edinmiştir. Şimdi onlar tekrar
göreve çağrılmıştır. Birlikte Hz. Süleyman'ın mührünü güvenli yere
götürmek zorundadırlar.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Kutsal değerler,

peygamberler tarihi, dostluk,
vefa, erdemli olma, sabırlı olma.

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Özgürlük ve Adalet Savaşçısı Aliya
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 232
Yaş Düzeyi: 10-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Adalet, sabır ve

Mutlu bir ailede, milli ve manevi değerler ışığında yetişen Aliya İzzet
Begoviç'in hayatı; adeta doğru bir insan nasıl bir ailede yetişir, doğru
ebeveynlik nasıl olmalıdır, bağımsızlık, dürüstlük gibi ilkeler için nasıl
mücadele edilmelidir? gibi soruların cevabının bulunabileceği sürükleyici
bir romandır. Aynı zamanda yakın tarihimizde yaşanan Bosna-Sırp savaşı
ve bıraktığı acı izler de kitapta yer almaktadır.

azim.

Etkinlik
Aliya İzzetbegoviç'in kitapta geçen akılda kalan sözleri üzerine veya
tarihe geçen unutulmayan sözleri üzerine düşünüp beyin fırtınası
yapılabilir. Pano çalışması da yapılabilir.

Mehmet Uçar-Erdem Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

İçimdeki Müzik
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 296
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Melody Brooks, serebral palsi ile doğan on yaşında bir kızdır. Ailesi,
normal bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için ellerinden geleni
yapmışlardır ancak hayat, Melody için hayal kırıklığıyla doludur. Çünkü
konuşamıyor, hareket edemiyor veya isteklerini iletemiyordur. Sonuç

Olumsuz Öge: İçermiyor.

olarak, Melody isteklerini karşılamak için savaşmak zorunda kalıyor. Beş

İçerdiği Konular: Empati, azim,

yaşındayken Melody için “aşırı zeka geriliği” teşhisi koyan doktor,

umut etmek, cesaret, özgüven.

Melody’nin bir bakımevine yatırılmasını önerir. Buna rağmen Melody’nin
annesi ihtiyacı olan eğitimi alabilmesi için onu Spaulding Street
İlköğretim Okuluna kaydeder. Ancak onun içinde bulunduğu sınıf her gün
aynı şeylerin öğretildiği bir bebek sınıfı gibidir.

Etkinlik
Kitabı okuduktan sonra engelli bireylerin neler yaşadığını hissetmek için
"Karanlıkta Diyalog" "Sessizlikte Diyalog" müzeleri ziyaret edilebi-

Sharon M. Draper-Genç Timaş

lir(İstanbul'daki okullar için yapılabilir.) Öğrencilere görme, işitme
yetilerini kullanamayacakları etkinlikler yaptırılabilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Harita Koruyucuları- Zaman Misafirleri
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 208

16.yy.dan 20.yy.a gelen ve görevi harita koruyuculuğu olan Mahir'in

Yaş Düzeyi: 11-12

ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar Erdem, Nil ve Yusuf adındaki üç

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Dostluk, tarih

sevgisi, milli ve dini değerler.

gencin ona ulaşmasıyla devam eder. Mahir, arkadaşlarını meczup olan
Veli adındaki bir kağıt toplayıcısıyla ve olağanüstü güçlerle 16.yy.a, yanına
alır. Daha önce de içinde bulundukları görevi tekrar sonlandırma
macerasına girişirler.
Haşhaşilerin kaçırmak istediği zaman kapılarını gösteren saklı haritayı
Haşhaşilere kaptırmak istemezler. Onlarla girdikleri amansız mücadelede
Haşhaşileri, Sabuncuoğlu'nun kitabıyla oyalayıp haritayı ele geçirirler ve
amaçlarına ulaşmış olurlar.

Etkinlik
16, 20 ve 21. yy birlikte verildiği için yeni dönemlere ait kullanılan
kelimelerin eski Türkçe'de karşılıklarını bulmaya yönelik etkinlik
yapılabilir.

Esra Bahadır Cesar-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Nur Dağındaki Çocuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 11-13

Kerim ve ailesi Afganistan’ın Kabil şehrinde yaşıyor. Bir gün Rusları Kabil’i
işgal edince Kerim’in babası mücahitlere katılıyor. İşgalciler yüzünden
Kabil’de kalamayacaklarını anlayan insanlar Pakistan’a hicret için

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

meydanda toplanıp yola koyuluyor. Kerim’in annesi yolda hastalanarak

Olumsuz Öge: İçermiyor.

vefat ediyor. Kerim de mücahitlere katılarak yollara düşüyor ve böylece

İçerdiği Konular: Cesaret, vatan

Yıldırım Reis’le tanışıyor. Daha sonra bir çatışmada yakalanıyor. Zindana

sevgisi, İslam davası, dayanışma,

atılıp aylarca dört duvar arasında yaşıyor. Yaşlı mücahit mağarada “Yaralı

umut, mücadele, inanç.

Serçe” diye adlandırdığı Kerim’in yanında kalıp onunla ilgileniyor. Kerim
ve diğer çocuk Nurullah sabaha kadar mücahitleri mağarada bekliyorlar,
bu sırada da Kerim bütün hayatını Nurullah’a anlatıyor. Kerim, köydeyken
Yıldırım Reis’ten haber alıp yeniden mücahitlere katılıyor. Mücahitlerle
beraber çatışmalara katıldığı bir sırada babasıyla karşılaşıyor. Uzun
zaman sonra babasına kavuşan Kerim çok mutlu oluyor. Kısa bir süre
sonra babası şehit olunca babasından miras kalan mücadeleye devam
ediyor.

Hasan Nail Canat- İlk Genç Timaş

Etkinlik
Öğrencilerden aşağıdaki konular hakkında araştırma yapmaları istenebilir.
Aile olmak ne demektir?

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Zalim, mazlum ve zulüm kavramlarından neler anlıyorsunuz ?
Zalime boyun eğmemek ne demektir?
Vatanını seven bir kişi nasıl davranır?
Değerleri olan insan hangi özelliklere sahiptir?
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Hilal Uğruna/ III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyübi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176

12. yüzyıl boyunca devam eden Haçlı Seferleri, Avrupalılar için Doğu'nun

Yaş Düzeyi: 11-13

zenginliklerini ele geçirmek ve başta Kudüs olmak üzere kutsal yerleri

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İnanç, vatan

Müslümanlardan geri almak için düzenlenecektir. I. Haçlı Seferi'yle
amaçlarına kısmen ulaşan Batı dünyası, Selahaddin Eyyubi'nin Hıttin
Savaşı ile geri aldığı Kudüs'ü yeniden ele geçirmek için III. Haçlı Seferini
tertip edeceklerdir. Batı'nın hayalperest kralları ve maceraperest

sevgisi, kahramanlık, cesaret,

şövalyeleri ile Selahaddin Eyyubi'nin isimsiz ama her daim gözü pek

yiğitlik, fedakarlık, hoşgörü,

kahramanları arasındaki mücadele haç ve hilalin bitmeyen mücadelesini

merhamet.

gözler önüne sermesi ve tarihe ışık tutması bakımından değerlidir.

Etkinlik
1)Kitabın son sayfalarında bulunan bulmaca etkinliği hem kitapla ilgili
bilgilerin pekişmesi hem eğlenceli olması bakımından kullanılabilir.
2)"Cennetin Krallığı" isimli sinema filminin tamamı veya bazı bölümleri

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç Timaş

izletilip önceden dağıtılan aşağıda yer alan sorulara film içerisinde yanıt
aramaları istenebilir.
Filmin kitapla örtüşen tarafları nelerdir?
Selahaddin Eyyubi ile Avrupalı kralların/komutanların savaş sonra-

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

sında esirlere davranışlarındaki farkın temel sebebi nedir?
Hangi ordunun mensupları daha inançlı ve kararlıdır?
Seferler sonrasında Batı ve Doğu dünyası arasında nasıl etkileşimler
olmuş olabilir?

Islık Çalan Oklar-Metehan
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176

Özet
Kitap Metehan'ın çocukluğunda annesinin ölümünün anlatımıyla başlıyor.

Yaş Düzeyi: 13+

Ardından Metehan'ın büyümesi, gücü tasvir ediliyor. Çinli üvey annesinin

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8-9

Metehan'ın ölmesi ve kendi oğlunun tahta geçmesi için çevirdiği oyun

Olumsuz Öge: Metehan'ın

anlatılmaktadır. Bu tuzağı aşan Metehan'ın babasından tahtı ele

babasını, eşini, üvey annesini,

geçirmek için aldığı destek ve tahta geçişi aktarılmaktadır. Ardından bir

kardeşini öldürmesi ayrıntılı
şekilde tasvir edilmiştir. Bu

hakan olarak devleti yönetişi, komşu devletlerle siyasi ilişkileri, savaşları
anlatılarak Metehan'ın ölümüyle kitap bitirilmektedir.

nedenle küçük yaş grubu için
uygun olmadığı düşünülebilir.
İçerdiği Konular: Milli kültür

bilinci, adil olma, bağımsızlık,
vatanseverlik, sorumluluk.

Baha Durmaz-Morena Yayınevi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Peygamberlerin Mucizeleri
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 160

Kitap; Hz.Âdem (a.s.), Hz. İdris (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz. Hud (a.s.), Hz.Salih

Yaş Düzeyi: 10

(a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz.İsmail (a.s.), Hz.Yusuf (a.s.), Hz.Musa (a.s.),

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

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

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İnanç, iyi insan

Hz.Yunus (a.s.), Hz.Zekeriya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz.İsa (a.s.)'ın
yaşadığı mucizeleri küçük bir çocuğun gözünden anlatmaktadır.

olmak, sevgi, saygı,
yardımseverlik.

Etkinlik
1)Kitap okunduktan sonra öğrencilerle eşleştirme oyunu oynanabilir.
2)Öğrencilere aşağıdaki sorulardan oluşan bir sınav uygulanabilir:
Peygamber isimleri verilip mucizeleri sorulur.
Hz. Davud, Hz. İsa ve Hz. Musa'ya hangi kutsal kitaplar verilmiştir?
Hz. İdris, Hz. Davud ve Hz. İsa peygamberlerin meslekleri nelerdir?

Nurdan Damla-Timaş Çocuk

İlk saat hangi peygamber tarafından yapılmıştır?

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Rehberim, Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v.)
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Kitap, Hz. Muhammed'in doğumundan önceki dönemin anlatımıyla
başlıyor. Tüm hayatını kademeli olarak çocukların anlayabileceği şekilde
çok güzel bir üslupla anlatmış. Kitap çok güzel resimlendirilmiş ve
eğlenceli bir şekilde hazırlanmış.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

yardımseverlik, güzel ahlak.

Münevver Kocaer-Sebe Yayınları

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Esrarengiz Kelimeler
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 224
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitap okumayı sevmeyen Mert, sıkıcı bir ödevi için kütüphaneye gider ve
orada biriyle çarpışır. Yere düşen kitaplar karışır. Kitaplarını kütüphaneye
teslim ederken, birinin oraya ait olmadığı anlaşılır ve o yabancı kitap
Mert'in elinde kalır. Kitabın ismi yoktur ve Mert okumayı sevmeyen bir
öğrencidir. Kitabın üzerindeki kayıt numarasından İdil'e ulaşır. İdil tam bir

İçerdiği Konular: Dayanışma,

kitap kurdudur ve Mert'e yardım eder. İsimsiz kitap, ipuçlarıyla doludur.

arkadaşlık, dürüstlük, okuma

Zamanla gruba Nesli ve Sarp da katılır ve dört kişi olurlar. Her birinin

sevgisi.

ipuçlarını çözmede katkısı olur. Oradan oraya koşarak hareketli birkaç
hafta geçirirler. En sonunda ise kitaptaki bütün ipuçlarını takip ederek
sonuca ulaşırlar.

Etkinlik
1)Kitabın içinde ismi geçen kitaplardan bir şeçme yapılıp öğrencilere
okutulabilir. İsmi geçen birçok yazardan seçme yapılıp öğrencilerin bu
kişileri araştırması istenebilir. İstanbul'daki öğrenciler için kitapta geçen

Almila Aydın-Altın Kitaplar

müze veya otele gezi düzenlenebilir.
2)Öğrencilerin bulundukları bölgede bir kütüphaneyi ziyaret edip
kendilerine verilecek olan bir konu üzerinden araştırma yapmaları istenir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Öğrenciler sınıf içerisinde hem kütüphaneyi tanıtır hem de araştırmalarını sunarlar.(Çalışmanın mümkünse grup çalışması şeklinde oluşturulması akran iletişimi açısından verimli olacaktır.)

Pera Palasta Gölge Oyunu
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176

Şifre

Bilimci

Milas

Ulukan,

Uluslararası

bir

polisiye

edebiyatı

organizasyonu için Pera Palas oteline davet edilmiştir. Etkinlik sırasında

Yaş Düzeyi: 10-11

otelde bir cinayet işlenmiştir. Milas Ulukan ve cinayet masası ekibi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

cinayeti tüm şifreleri titizlikle inceleyerek aydınlatırken bizi tarihe ve

Olumsuz Öge: Türü nedeniyle,

tarihi İstanbul güzelliklerinde gezintiye çıkarır. Şifreli bir kalem üzerinde

başlangıç bölümünde cinayet,

Agatha Christie yazması gerekirken II. Abdülhamit Han yazılı bir anahtar

ceset gibi kavramlar içeriyor.
İçerdiği Konular: Araştırmacı

bakış açısı, sorgulama, empati,

ve yüzyıllık emaneti taşıyan bir sandık... Hırs ve intikam ile harmanlanmış
sonunda iyilerin kazandığı bir hikaye anlatıldığı keyifle okunabilecek bir
kitaptır.

İstanbul tarihi, Abdülhamit Han.

Etkinlik
Kitap okunduktan sonra mutlaka Pera Palas ve kitapta bahsedilen tarihi
mekanların ziyaret edilmesi sağlanır. Okul içi etkinliği olarak "Sen olsan
ne yapardın?" soru cevap etkinliği düzenlenerek hem okuduğunu anlama

Kayahan Demir-Genç Timaş

değerlendirmesi hem de çok yönlü düşünme becerisi geliştirme etkinliği
yapılmış olur.

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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İnanılmaz Evliya Çelebi ve Tükenmez Kalemi
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Sabır,

yardımseverlik, şükür, çalışkan

Evliya

Çelebi'nin

gezip

gördüğü

yerler

ve

gezi

notları

ortaokul

öğrencilerine uygun olacak şekilde eğlenceli bir dille aktarılmıştır.
Van'dan Edirne'ye, İtalya'dan Mısır'a birçok hikâye bulunmaktadır. Ayrıca
Evliya Çelebi'nin hayatına dair anlatımlar, kim olduğu ve nasıl yetiştiğine
dair notlar da mevcuttur. Kitapta ismi geçenler hakkında bilgiler
verilmekte ve öğrencilerin bilmesi zor olabilecek kelimelerin tümünün
anlamları da açıklanmaktadır.

olma, ilim aşkı, hoşgörü.

Etkinlik
1)Öğrencilerden kitapta adı geçen yerleri araştırarak sınıfta kısa sunumlar yapmaları istenebilir.
2)Yazarla çevrim içi veya yüz yüze söyleşi yapılabilir.

Nefise Atçakarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

İstanbul'un İlkleri
Özet
Tür: Tarih
Sayfa Sayısı: 200
Yaş Düzeyi: 13+
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8-10

Üç büyük medeniyet ve imparatorluğa başkentlik etmiş İstanbul, birçok
özelliği nedeniyle de kendi tarihi ile dünya tarihinde birer ilk ve en olarak
yer alacağı çok fazla olaya şahitlik etmiştir. Kitabın içerisinde ilk
denizaltıdan ilk uçan insana, ilk köprüden ilk kütüphaneye, en büyük

Olumsuz Öge:

mezar taşı müzesinden en büyük akıl ve ruh sağlığı hastanesine kadar

İçerdiği Konular: Osmanlı

İstanbul'la ilgili çok ilginç bilgiler yer almaktadır.

yönetiminde hoşgörü ve adalet,
yardımseverlik, ahde vefa,
sorumluluk, merhamet,
cömertlik, saygı.

Etkinlik
1)Öğrencilere ilgilerini en çok çeken başlıklar ve nedenleri sorulabilir.
2)Öğrencilerden kendi şehirleri ile ilgili başlık araştırması yapmaları
istenebilir.

Süleyman Faruk Göncüoğlu-Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Tarih branşları tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

53

Kapadokya'da Bir Düş
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 166
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Ülkemizin

Selim ve ailesi Kapadokya'ya bir seyahat düzenler. Bu seyahat sırasında
Selim bir peribacasının içine düşerek 100 yıl öncesine gider. Bu zaman
yolculuğu esnasında ona eşlik eden Akgül Nene, Mustafa ve Ali Galip
Efendi, Selim'i tekrardan kendi zamanına gönderebilmek amacıyla
elbirliğiyle çaba sarf ederler. Bu macera esnasında Selim, sabırlı olmanın
ve özveriyle çalışmanın farkına varacaktır.

güzellikleri, tarih, dostluk,
yardımlaşma, vefa, sabır, sevgi,
umut ve ailenin önemi.

Etkinlik
1)Kapadokya'yı anlatan bir belgesel izletilebilir.
2)Daha önceden Kapadokya'yı ziyaret eden bir öğrenciye (varsa kendi
çektiği fotoğraf aracılığıyla) Kapadokya'yı bir sunum şeklinde anlatması
için görev verilebilir.
3)Öğrencilerden yakın zamanda gittikleri bir yerin tarihi veya doğal

Hülya Eskisan Saraç-Mavi Uçurtma Yayınları

güzellikleri hakkında kısa bir bilgi vermeleri ve bu gezi sırasında
yaşadıkları olayları paylaşmaları istenir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Kar Kelebekleri
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 68
Yaş Düzeyi: 13+
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8+
Olumsuz Öge: Bir insanın

Sarıkamış'a gönderilen askerlerin sert hava koşullarına dayanamayıp
daha savaş alanına ulaşamadan yollarda heba olmaları anlatılıyor. O zor
şartların içinde askerlik yapmış ve memleketine dönebilmeyi başarmış
bir gazinin(Emin Çavuş) anılarında yaptığımız acıklı ve derin düşündüren
bir eser.

kaldıramayacağı kadar ağır
yaşam şartları içeriyor.
İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

manevi , ahlaki ve dini değerler.

Etkinlik
1)"Kitap Müze": Öğrencilerin kitapta yer alan objeleri okula getirmeleri
sağlanır. Okulun uygun bir yerinde kitabın ana kahramanlarının eşyaları

Nusret Özcan-Eşik Yayınları

olarak sergilenebilir.
2)Kahramanların diyaloglarıyla kısa piyes gösterisi yapılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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Gümüş Kanat
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 184
Yaş Düzeyi: 11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Celil ve Süzen ailesinin biricik çocukları 11 yaşındaki Kemal, meraklı ve
afacan bir çocuktur. Babası matbaada çalışarak geçimlerini sağlar. Bir
gün babası matbaada parmaklarını makineye kaptırınca sakat kalır.
Çalışamayacağına dair haberi alınca çok üzülür. Bir gün matbaada bir
pula rastlar. Bu gümüş kanatlı bir kuşun puludur. Bu pulun çok değerli

İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

olduğunu öğrenir. Almak yerine Nevzat Bey’e haber verir. Nevzat Bey de

dostluk, aile, toplum, iyilik, sevgi,

babasından kendisine kaldığı zaten bu pulu ona vereceğini söyler.

pes etmemek.

Kemal, pulu satar. Pulcu Mikloş Efendi bir pul koleksiyoneri ve satıcısı
olarak pulu alır. Parayla kendilerine bir ev alan Kemal’in patronu Nevzat
Bey de vefat eder. Vasiyetini yerine getirmek isterler. Gümüş Kanat
herkese yardım eder. Kemal’in arkadaşı Ayhan iş bulur. Kemal’in vefakar
ve cefakar annesine destek olur. Celil Bey’e de moral olur. Aslında
Gümüş Kanat, aile olmak, birlik olmak, sevmek ve sevilmek anlamlarına
gelir. Kemal, çevresindeki herkese iyilikler eder, kötülüklere maruz
kaldığında da asla ümitsizlik göstermez. Gümüş Kanat, onların hayatında
bir simge olmuştur. Bu simge onlara asla pes etmemeye ve sürekli olarak

Cahit Uçuk-Bilge Kültür

bir arada olmaları gerektiğini öğütlemiştir.

*Bu kitap Türkçe, DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Haritada Kaybolmak
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 200
Yaş Düzeyi: 12

Aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadıkları sessiz ve sıkıcı kasabadan
büyük kente taşınan Alt Kardeşler Chris ve Francis’in yaşamı, sinemadan
dönerken yağmura yakalandıkları bir akşam hiç ummadıkları biçimde

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7

değişir. Daha doğrusu, bir karabasana dönüşür. Yağmurdan kaçmak için

Olumsuz Öge: İçermiyor.

sığındıkları, tuhaf nesnelerle dolu dükkânda, izinsiz atıştırdıkları leziz

İçerdiği Konular: Saygı, empati,

şekerler çocukları hızla yaşlandırmaya başlar. Tek kurtuluş yolları, eski

kardeşlik.

bir dünya haritasında beliriveren 10 bilmeceyi çözmektir. Başlangıçta,
kolay görünse de, peşlerine bir de hırslı muhabir Wrangler takılınca hem
ondan kaçmak hem de yaşlanmanın ağırlaşan koşullarıyla baş etmek
haritanın gizini çözmelerini nerdeyse olanaksızlaştırır. Zor olsa da bütün
bilmeceleri çözmeyi başaran Chris ve Francis eve dönüp anne ve
babalarına sıkı sıkı sarılırlar.

Etkinlik
Disiplinler arası öğretim yaklaşımını kullanarak beden eğitimi dersiyle

Vladimir Tumanov-Günışığı Kitaplığı

ilişkilendirilerek oryantiring etkinliği yapılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Kendini Kurtaran Şehir/Korkusuz Kahramanlar
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160

Kurtuluş Savaşı'nda ismi Maraş ilimizle birlikte anılan Sütçü İmam’ın

Yaş Düzeyi: 12-13

yanında çalışan on beş yaşındaki Yılankıran unvanlı Mehmet ve en yakın

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

inanç, cesaret, kahramanlık,
mertlik, arkadaşlık, sadakat.

arkadaşı Ömer, Arslan Bey’in Maraş’ta komuta ettiği Milli Mücadele'nin
neferleri arasına girmeyi başarırlar. Bu coğrafyada yüzyıllardır birlikte
yaşamış olan Türkler ile Ermenilerin arası bölgenin önce İngiliz sonra
Fransızlar

tarafından

işgal

edilmesiyle

bozulur.

İşgalci

Fransız

kuvvetlerini destekleyen Ermeni ailelerden birinin kızı aynı zamanda
çocukluk arkadaşları Serem’dir. Onun yardımıyla elde ettikleri gizli bir
bilgi sayesinde olayların seyri değişir. Şehir halkının her bir ferdinin
mücadeleye sağladığı destansı katkının anlatıldığı romanda Maraş
ilimizin nasıl "Kahraman" unvanını hak ettiği gözler önüne seriliyor.
Kendini kurtaran bir şehrin, birlik ve beraberlik ruhunun, kahraman bir
milletin akıllardan asla çıkmayacak destansı hikâyesi.

Etkinlik
Rabia Tunç-Carpe Diem Kitap

1)Kitabın okunması tamamlandığında son sayfalarında bulunan "Kitaptan
Beğendiğim Sözler" ve "Kitap Hakkındaki Düşüncelerim" kısımları bir sınıf
etkinliği olarak yapılabilir. Etkinliğin sonunda öğrencilere söz verilerek

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

birbirlerinin düşüncelerinden istifade etmeleri sağlanabilir.
2)Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında çekilen "Kahramanmaraş
Kurtuluş" filmi (yaklaşık 15 dakikalık) izletilip bazı sorular yöneltilerek
kitaptaki konuların görsel öğelerle desteklenmesi ve pekişmesi sağlanabilir.

Kardeş Şehirler Kudüs-Göğe Açılan Kapı
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 52
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kudüs'te çocukluğu geçen Tarık'ın gözünden Mescid-i Aksa ve Kudüs
şehrinin tarihi, kültürü ve bugünü kısa kısa ele alınmaya çalışılmıştır.
Ailesinin şehre bağlılığı, ilk öğretmeni Seyyit Musa'nın Kudüs'ün önemini
anlatması kutsal topraklara karşı bir sorumluluk, sevgi ve bağlılık

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kazanmasına imkan sağlamıştır. Bugün Kudüs'ün işgal altında olmasının

İçerdiği Konular: Hoşgörü,

tüm Müslümanların sorumluluğu altında olduğu ve birlikte çaba

ümmet bilinci, aidiyet ve

içerisinde Kudüs'ü eskisi gibi hep birlikte yaşanabilir bir yer haline

vatanseverlik, kutsal topraklara

gelmesi için çalışmamız gerektiği vurgulanmıştır.

sahip çıkma, sorumluluk.

Etkinlik
Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerden Mescid-i Aksa'nin Mahzun
Yurdu Kudüs'ü geçmişi ve bugünü anlatan görsellerle (resim, video, afiş
vb.) sunum yapması istenebilir.

Sema Çelem-Diyanet Vakfı Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.
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Korsanların Seyir Defteri İcatlar Adası
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

Korsanlar Seyahat'in gemisi Atmaca ile Puhu, Serçe, Anka, Ebabil,
Kuzgun bu seyahate katılanlarla birlikte bir yola çıkıyorlar. Duraklarından
biri ise İcatlar Adası. Bu adada El Cezeri, Edison, Steve Jobs, Graham
Bell,

James

Watt

gibi

dahilerle

tanışarak

onlardan

icatlarını

dinleyecekler. Macera dolu bu yolculukla icatların günümüzde hangi
teknolojilere ışık tuttuğunu görecekler.

işbirliği, sabır, azim.

Etkinlik
1)Öğrencilerle bilim insanları ve icatları hakkında resim çizme etkinliği
yapılabilir.
2)İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi gezi etkinliği yapılabilir.

Şeniz Baş-Timaş Çocuk

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Kut'ül Amare Kayıtlara Geçen Son Zafer
Tür: Araştırma-İnceleme

Özet

Sayfa Sayısı: 184

Çanakkale

Yaş Düzeyi: 12-13

nitelendirilen Osmanlı Devleti'nin İngiliz birliklerini Selman-ı Pak'ta

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

yenmesi üzerine General Towshend birliklerini Kut'ül Amare'ye geri

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

fedakarlık, azim ve kararlılık.

Savaşı'ndan

kısa

bir

süre

sonra

hasta

adam

olarak

çekmek zorunda kalmıştır. Geri çekilen birlikleri takip eden Osmanlı
askerleri Halil Paşa komutasında Kut'ül Amare'yi kuşatmıştır. Kuşatma
karşısında daha fazla dayanamayan General Towshend 13.300 askeri ile
teslim olmak zorunda kalmıştır. İngiliz tarihine bu kadar büyük çapta
“esir” verdikleri tek savaş olarak geçmiş önemli bir zaferdir.

Etkinlik
Kut'ül Amare Zaferi yıl dönümünde öğrencilerle birlikte pano çalışması
yapılabilir.

Metin Özdamarlar-Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Osman Gazi Aşiretten Beyliğe
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Osman Bey'in tahta geçişini, Şeyh Edebali'den aldığı ders neticesinde
fethettiği yerlere ilmi, adaleti, hoşgörüyü götürmesini konu alır.
Osman Bey adaletli, cesur ve ileri görüşlüydü. Hristiyanlara hoşgörü ile
yaklaştı. İlk Osmanlı akçesini bastırdı. Döneminde Bilecik, Karacahisar ve
Yenişehir yönetim merkezi olarak kullanıldı. Anadolu Selçuklularının

İçerdiği Konular: Hoşgörü,

zayıflaması ve iç karışıklıklarla uğraşan İlhanlıların kısmen Anadolu’dan

istişare, seçim, kişiye verilen

çekilmesi üzerine 1299’da bağımsızlığını ilan etti. Böylece 632 yıl sürecek

değer, sabır, hediyeleşme,

devletin temellerini atmış oldu.

adalet.

İsmail Bilgin-Erdem Çocuk

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Osmanlı Dünyaya Hükmediyor/Kıtalara Sığmayan Osmanlı
Özet
Tür: Tarih
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Osmanlı Devleti'nde hüküm sürmüş olan 10. padişahtan (Kanuni Sultan
Süleyman) 16. padişaha (Genç Osman) kadar olan dönemde (15 ve
17.yüzyıllar

arası)

yaşanan

olayları

akıcı

bir

dille

padişahların

hayatlarından kesitlerle yansıtmıştır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Hoşgörü, adil

olma, barış, çalışkanlık,
bilimsellik.

Etkinlik
Öğrencilerin padişahların kıyafetini giyerek hayatlarını, önemli katkılarını
anlatacakları kısa bir canlandırma şeklinde bir etkinlik yapılabilir.

İsmail Çolak-Nesil Çocuk Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Osmanlı Leventleri- Seydi Ali Reis ve Leventlerin Maceraları
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144

Seydi Ali Reis ve leventleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile Hindistan

Yaş Düzeyi: 12

seferine çıkmışlardır. Bu sefer sırasında balta girmemiş ormanlar, kızgın

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Kararlılık,

dostluk, sevgi, fedakârlık, vefa,

çöller aşmışlardır. Portekiz donanması ile mücadele ettikleri gibi
fırtınalara ve hortumlara da maruz kalmışlardır. Bu zorlu yolculuğun
ardından dört yıl sonra ancak İstanbul'a varabilmişlerdir. İstenilen başarı
olmasa da Osmanlı padişahına dünyanın çeşitli yerlerinden itaatler ve
hürmetler getirmişlerdir.

Allah'a inanç ve güven duygusu,
azim.

Etkinlik
7.sınıf öğrencilerinden kitapta geçen medeniyetlerin haritasını çizmeleri
ve medeniyetleri harita üzerinde göstermeleri istenebilir.

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Osmanlıda Astronominin Kurucusu : Ali Kuşçu
Tür: Hikâye

Özet

Sayfa Sayısı: 112

Sarayın doğancıbaşısı Muhammed'in oğlu olan Ali, baba mesleğini

Yaş Düzeyi: 10-11

devam ettirmeye niyetli değildi. Daha küçüklüğünden Ay'ın hareketlerini

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

takip edip defterine not ediyordu. Derslerinde Hocası Cürcani'ye devamlı

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Edep, saygı,

merak duyma, arkadaşlık, sabır,
sorumluluk, çalışkanlık.

sorular soruyordu. Dönemin yöneticisi Uluğ Bey, bilime önem veren bir
yöneticiydi. Uluğ Bey, şehrine büyük bir gözlemevi inşa ediyordu. Ali'nin
aklı fikri bu harika binaya girebilmekti. Bunun için Uluğ Bey'in ve Gıyas'ın
gözüne girmesi gerekiyordu. Bunu güzel bir oyunla başarmıştı. Ali
büyüdükçe ufku da büyüdü. Bulunduğu yer ona artık yetmiyordu. Ani bir
kararla Rıhletül ilim (ilim yolculuğu) yapmaya başlamıştı. Küçük yaşta bu
yolculuğa başlayan Ali, geriye "Gök Bilimcisi Ali Kuşçu" olarak dönmüştü.
Ali Kuşçu'nun yolculuğu bitmemişti. Fatih Sultan Mehmet ile de yolu
kesişmişti.

Etkinlik
1)Doğaya çıkarak ayın hareketleri gözlenebilir.

Ayşenur Gönen-Erdem Çocuk

2)Gönüllü öğrencilerden Ali Kuşçu ile ilgili bir sunum hazırlamaları
istenerek sınıflarda sunmaları sağlanabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.
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Osmanlı'da Sanatçılar ve Çılgın Yöntemleri
Özet
Tür: Tarih
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Osmanlı döneminin yetenekli sanatçılarını ve eserlerini ilgi çekici
yönleriyle ele alan bu eserde öğrenciler Şekerci Ahmet Paşa, Matrakçı
Nasuh, Hatip Mehmet Efendi, Mehmet Çelebi, Hattat Karahisarı, Itri,
Mehmet Emin, Müfide Kadri gibi birçok sanatçı ve orta oyunu, cam
tasarımı gibi sanat dalları ile tanışma fırsatı bulacaklardır.

İçerdiği Konular: Sabır, emek,

sanat aşkı, hoşgörü, istikrarlı
çalışma, sevgi, başarı.

Etkinlik
Öğrencilerden kitapta tanıma fırsatı buldukları sanatçıların hayatlarını ve
onların yaptıklarını tanıtmak için arkadaşlarına bir canlandırma etkinliği
yapmaları istenebilir.

Nefise Atçakarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Piri Reis ve Acayip Haritası
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144

Piri Reis küçük yaştan itibaren denizciliğe düşkün bir çocuktur. Amcasıyla
birlikte Akdeniz'i karış karış gezerek okyanuslarda korsanlığa başlarlar

Yaş Düzeyi: 10-12

ama bu korsanlık Türk gemilerinin okyanuslarda yağmalanmasını

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

engellemek ve rahat dolaşmalarını sağlamak üzerinedir. Bu sebeple Türk

Olumsuz Öge: İçermiyor.

denizcileri sadece düşman gemi filolarına saldırmaktadır. Yıllar geçtikçe

İçerdiği Konular: Kahramanlık,

kazanmış oldukları başarılar denizleri aşar ve Osmanlı Devleti'nin isteği

cesaret, çalışkanlık, hoşgörü,
ülkeye bağlılık, milli mücadele.

üzerine donanmanın hizmetine girerler. Zamanla Osmanlı donanmasında
önemli görevlere gelen Piri Reis, kitabın ilerleyen bölümlerinde Portekiz
ve Venedik ile mücadeleye başlar.
Kitap, denizciliğe ait kavramları öğreterek ilk dünya haritasının sırlarla
dolu özellikleri içerisinde kaybolmamızı sağlar. Rotamızı okyanuslarda
gemilerin üstünlük mücadelesine çevirirken büyük kaptan Piri Reis'in
hazin dolu vefatıyla maceramız son bulur.

Etkinlik
Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

Öğrencilerden Osmanlı Devleti'ndeki gemilerin tarihi gelişimiyle ilgili
sunum hazırlamaları istenebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Sarıkamış Ölüme Yürüyüş
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144

1914-1918 yıllarında yaşanan I. Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinde

Yaş Düzeyi: 12-14

meydana gelen Sarıkamış Harekâtı, Konya'nın merkez Sille köyünden 16

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatanseverlik,

özveri, cesaretlilik, inanç ve
yardımseverlik.

yaşındaki Topuz'un Mehmet ile Mülazım (Teğmen) Mustafa'nın gözünden
anlatılmaktadır. Halkın tutumu ve eleştirileri ile özellikle gençlerin savaşa
vatanseverlik duygusuyla yaklaştıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra
askeri alanda Teğmen Mustafa'nın gözünden devletimizin imkânsızlıkları,
harekât için hazırlıksız oluşumuz ve paşaların fikir birliğinde olmaması
ele alınmaktadır. Askerlerimizin donma, salgın hastalık, açlık, cephane
yetersizliği gibi durumlarla karşı karşıya kalmasıyla yaşanan çaresizlik ve
dram yürekleri sızlatmaktadır.

Etkinlik
1) "120" filmi öğrencilerle birlikte izlenerek değerlendirme yapılabilir.
2)Sosyal Bilgiler öğretmeni eşliğinde öğrencilerle örnek olay tahlili

Cemalettin Taşkıran-Yeditepe Yayınevi

yapılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Sel
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

Milli Mücadele sürecinde Aydın- İzmir civarında yaşayan halkın uğradığı
işkenceleri, çektiği acıları, değerlerimiz için insanların canlarını nasıl feda
ettiğini anlatıyor. Milli değerlerimiz için de mücadele veren yiğitler ve
kadınların vatanperverliklerine değinilmiş. Halk çeşitli işkencelerden

Olumsuz Öge: İçermiyor.

sonra kutlu zaferin sevinciyle dolarken bazı öz hakları, hürriyetleri

İçerdiği Konular: Vatanseverlik,

ellerinden alınmaya çalışılmıştır.

birlik beraberlik, milli gaye,
topyekûn mücadele.

Yavuz Bahadıroğlu-Nesil Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Selçuklular/Macera Dolu Anadolu
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 168

Büyük Selçuklu hükümdarları döneminde yaşanan gelişmeler ve Haçlı

Yaş Düzeyi: 10-11

Seferleri konusu detaylı bir şekilde anlatılmış ve bazı kavramların

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor

tanımlarına da yer verilerek okuyucunun kitabı daha iyi anlamasına
yardımcı olunmuştur.

İçerdiği Konular: Hoşgörü,

dürüstlük, vatanseverlik, gaza ve
cihat anlayışı, tarih şuuru, milli
gaye, topyekûn mücadele.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Şiraz ve Sultan
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Kitabın her sayfasında anlatılan hikâye ile ilgili özlü sözlere yer verilmiştir.
Farklı

konularda

verilen

kıssalardan

okuyucunun

ders

çıkarması

istenmiştir.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Alçak

gönüllülük, gurura kapılmama,
dervişlik, kardeşlik.

Ömer Sevinçgil-Carpe Diem

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Tarih Yazmak Bizim İşimiz/ İlk Türk Devletleri
Özet
Tür: Tarih
Sayfa Sayısı: 176

Kitap; Orta Asya'nın yaşayış tarzını, coğrafya ve iklimini anlatarak

Yaş Düzeyi: 11

başlamaktadır. Sonra sırası ile kurulan Türk devletleri, hakanlar, yapılan

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Milli kültürün

korunması, tarih bilinci kazanma,

savaşlar, ekonomik faaliyetler anlatılmaktadır. (Asya Hun, Köktürk, Uygur
Devletleri). Türk devletleri ve hakanları hakkında bilgi verildikten sonra
Türklerde devlet yönetimi, kut inancı, kadına verilen önem, ordu,
hayvancılık, tarım, ticaret, madencilik, din ve inanış, eğitim, sanat, müzik,
aile, ev tipi, yemek, kutlamalar gibi konu başlıkları kimi zaman soru cevap

vatan sevgisi, sorumluluk,

kimi zaman da karikatürlerle desteklenerek anlatılmaktadır. Ayrıca kimi

bağımsızlık, çalışkanlık, adil

sayfalarda kelime ve kavram bilgilerine de yer verilmiştir.

olma, estetik.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Tarihin Sıfır Noktası-Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları
Özet
Tür: Tarih
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 10-11

Kitap; Sümerler, Babiller, Asurlar, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve
İyonların tarihini ve insanlığa katkılarını ayrıntılarına girerek anlatmıştır.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Adalet, saygı,

hoşgörü, yardımlaşma.

Etkinlik
Kitap ile ilgili kavram kartları hazırlanır. Sınıf, mevcuduna göre birkaç
gruba ayrılır. Her gruba bu kartlardan verilir. Açıklaması okunan kavramı
ilk önce hangi grup bulursa puanı alır.

Metin Özdamarlar-Eğlenceli Bilgi

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Peygamberimi Merak Ediyorum
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 153
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Bu kitapta Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında çocukların merak ettiği on üç
soruya cevap verilmeye çalışılmıştır: “Peygamberler insanlık için neden
bu kadar önemli?”, “Peygamberimiz neden başka bir yerde değil de
Mekke’de dünyaya geldi?”, “Peygamberimiz, peygamber olmadan önce
nasıl

yaşardı?

İbadet

eder

miydi,

ediyorsa

kime

ederdi?”,

İçerdiği Konular: İnanç,

“Peygamberimiz’e

ismini

peygamber sevgisi, güzel ahlak,

Peygamberimiz’in

ismi

hoşgörü, nezaket, temizlik.

“Peygamberimiz neden okuma yazma bilmiyordu?”, “Peygamberimiz'in

kim

vermiştir?”,

anıldığında

“Salavat

neden

salavat

ne

demektir?

getirmeliyiz?”,

diğer peygamberler gibi mucizeleri var mıydı?”, “Peygamberimiz
hayvanlara nasıl davranırdı, hayvanları sever miydi?”, “Peygamberimiz
arkadaşlarına şaka yapar mıydı?”, “Peygamberimiz'in Sünneti ne
demektir ve bizim için neden bu kadar önemlidir?”, “Peygamberimiz
bugün yaşasaydı, dişlerini misvakla mı temizlerdi yoksa diş fırçası mı
kullanırdı?”. Eser, okur ile hasbihâl eder gibi rahat bir üslupla kaleme
alınmıştır. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmesi muhtemel sorular
da dile getirilerek cevaplanmıştır.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Etkinlik
Öğrencilerden Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sünnetleri ile ilgili bir
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

araştırma yapmaları istenebilir. Öğrenciler daha sonra bu araştırmalarından hareketle bir sınıf panosu hazırlayabilirler.

Peygamberimiz (s.a.s.)
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 88
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

İslam öncesi Arabistan ve en önemli üç şehri Mekke, Medine ve Taif
hakkında bilgi verildikten sonra bir insan ve peygamber olarak Hz.
Muhammed hakkında bilinmesi gereken en önemli hususlar anlatılmıştır.
Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluğu ve gençliğinden başlayarak

Olumsuz Öge: Manası bilinmeyen

evlenmesi, peygamberliği, Habeşistan'a hicreti, Hz. Hamza ve Hz.

kelimeler var. Ayrıca kitabın 65.

Ömer’in Müslüman oluşları, Mekkelilerin boykotu, Ebu Talib ve Hz.

Sayfasında yer alan Zeyd bin

Hatice’nin vefatları, miraç hadisesi, Akabe Görüşmeleri, hicret, Bedir,

Desine’nin Uhud Savaşı'nda esir

Uhud ve Hendek Savaşları, Hudeybiye Görüşmeleri, Mekke’nin fethi,

alındığı bilgisi yanlıştır.
İçerdiği Konular: Peygamber

sevgisi, sabır, merhamet, tevazu.

veda haccı ve hutbesi gibi İslam tarihinde kilometre taşı olan hadiseler
kısa ve öz olarak anlatılmıştır. Peygamberimiz'in bütün müminler için
örnek teşkil eden ahlakından örnekler verilmiş, davasına bağlılığı, sabrı,
merhameti, tevazusu, latifesi ve diğer bazı kişisel özellikleri anlatılmıştır.
Ashabının ona saygısı ve bağlılığı dile getirilmiş, Batılı yazarların onun
hakkındaki düşüncelerinden alıntılar yapılmıştır. Naatlar, yani Hz.
Muhammed’i övmek için yazılan şiirler için de bir bölüm ayrılarak
Kaside-i Bürde hakkında bilgi verilmiş, Şeyh Galib ve Yaman Dede’nin

İsmail Özcan-Erkam Yayınları

naatlarından küçük bir alıntı yapılmıştır.

Etkinlik
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Edebiyatımızın en güzel şiir örnekleri olan Hz. Muhammed hakkında
yazılan şiirlerle ilgili öğrencilere bir araştırma görevi verilebilir. Onun
hakkında yazılan şiirlerden bir pano oluşturulabilir, bu şiirlerin okunduğu
bir şiir dinletisi düzenlenebilir.
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64

Şehîd Kızı Hz. Ümâme
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Şehitlik, aile,

Hz. Hamza'nın kızı Ümame, Uhud Savaşı'nda babasını kaybettikten sonra
annesi Medine'ye hicret etmiştir. Yalnız kalan Ümame, Allah'a sığınarak
kendini ilim yolunda geliştirmiştir. Mekkeli yalnız kız olarak anılmaya
başlayan

Ümame,

Peygamber

Efendimiz'i

(s.a.s.)

görmeyi

çok

istemektedir. Peygamberimiz'in savaşlardan sağ salim çıktığı haberini
aldığında herkesten çok sevinmiştir. Asr-ı Saadet Çocukları serisinin

peygamber sevgisi, örnek

yedinci kitabı olan bu eserde Hz. Ümame'nin 15 yaşına kadarki hayatı ve

şahsiyet, ilim aşkı.

hatıraları anlatılmaktadır.

Etkinlik
Öğrencilerle müzakere yapılarak en etkilendikleri bölüm anlattırılabilir.

Âdem Saraç-Erkam Yayınları

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Şeyh Şamil Kafkas Kartalı
Tür: Biyografi

Özet

Sayfa Sayısı: 144

1797'de hayata gözlerini açan Şeyh Şamil, 1800’lü yıllarda dönemin süper

Yaş Düzeyi: 12-13

gücü Rusya’ya kafa tutan bir avuç halk ve eşi benzeri görülmemiş bir

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: Şarap, silah,

kendini öldürmeyle tehdit etme,
düşman eline geçmemek için
kendini öldürme ifadeleri

direnişin içerisinde bizzat bulunmuş bir şahsiyettir. Bu destansı ve kutsal
direnişin lideri Şamil, Ruslara yıllarca kök söktürmüştür. Dünyaya meydan
okuyan, iman dolu dev Şamil; esaretin düşmanı, özgürlük sevdalısı
hikâyesi

yüzyılları

aşan,

mertliği

ile

zaferin

destanını

yazarak

efsaneleşmiş bir şahsiyet olmuştur. 1869'da hacca giderek kutsal
topraklara yerleşen Şeyh Şamil, 1871'de ise vefat etmiştir.

içeriyor.
İçerdiği Konular: Vatan sevgisi,

kahramanlık, cesaret, iman gücü,
sabır, merhamet, özgürlük.

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Sarayda Bir Yıl
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 256

Mehlika uyandığında yaşadığı konağı su bastığını görür. Şanssızlık o ki

Yaş Düzeyi: 12-13

birkaç gün sonra yaşadıkları konağın bahçesinde ablasının düğünü

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Tarih bilinci

olacaktır. Usta çağırırlar ve su basmasının sebebini öğrenmek isterler.
Bahçede koca bir çukur açılır ve yüzyıllar öncesinde yaşamış bir ressama
ait olabileceği tahmin edilen fırça, su kabı ve bir adet spatula bulunur.
Mehlika önce bu spatulayı satmak ister fakat daha sonra bazı vesikalar,
Behzat'ın İstanbul'daki evinde bulunan duvar çizimleri onu satıştan
vazgeçirir ve bunların 19. yüzyılda Osmanlı döneminde yaşamış bir
ressama ait olduğunu anlar ve o ressamın gizemini çözmek ister.
Sebebini araştırmaya uzak akrabası Işıl'ın üvey kardeşi Behzat katılır.
İstanbul-İzmir arası yapılan yolculuklarla sebebini bulmaya çalışırlar.

Etkinlik
1)Görsel sanatlar öğretmeniyle birlikte kitapta bahsi geçen resim teknikleriyle ilgili çalışma yapılabilir.

Rana Demiriz- Genç Timaş

2)Eğer imkan varsa kitapta geçen yerlere gezi düzenlenebilir ya da sanal
turlar gerçekleştirilebilir.
3)Öğrencilerle yaşadıkları şehirdeki önemli bir mimari eser ziyaret

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

edilerek, kitaptaki eserlerin tanıtıldığı üslupla anlattıkları bir yazı kaleme
almaları istenebilir.

Uçan Sınıf
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 188
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Bir grup öğrenci, yılbaşı için "Uçan Sınıf" adında bir oyun hazırlamaktadır.
Ancak çalışmaları rakip okul yüzünden yarıda kalır. Aralarındaki bağdan
güç alarak sorunu çözmeye çalışan öğrenciler, hem eğlenecek hem de
yaşadıklarından ders çıkaracaklardır.

Olumsuz Öge: Akran zorbalığı ve

batı kültürüne ait unsurlar
içeriyor.
İçerdiği Konular: Dostluk,

empati, sevgi.

Etkinlik
Öğrencilerden dostluk üzerine grup olarak kısa bir oyun yazıp dramatize
etmeleri istenebilir.

Erich Kastner-Can Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Okulda Birtakım İşler Hz. Üsame'nin Hayatı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Emre bir şehit çocuğudur. Polis olan annesi şehit olunca hayatı
değişmiştir. Taşındıkları yeni apartmana alışmakta zorluk çeker. Fakat
hikâyenin kahramanı Hasan, Emre’nin yeni hayatına uyum sağlaması ve
alışması için her şeyi yapar. Hasan okul gazetesinde editör olur. Bu sırada

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Emre’nin boş zamanlarında hikâye ve şiir yazdığını öğrenir ve öğretmeni

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

ile paylaşır. Emre’nin de artık gazetede bir köşesi vardır. Hasan ile Emre

yardımseverlik, iyilik, eşitlik,

gazete

diğerkâmlık, cesaret, kararlılık,

yayımlayacaklardır. Emre’nin evindeki kitaplıkta buldukları sahabelerle

merhamet, şehitlik, empati
becerisi, onurlu yaşamak,
vatanseverlik.

için

Hz.

Üsame

bin

Zeyd’in

hayatını

araştıracak

ve

ilgili kitaplardan Hz. Üsame hakkındaki bilgileri düzenleyip yayımlarlar. Hz.
Üsame hakkında hiçbir zaman duymadıkları şeyleri öğrenerek bu bilgileri
birçok kişiye anlatırlar. Kitap; annesi şehit olan Emre’nin ve babası şehit
olan Hz. Üsame bin Zeyd’in hayatının ortak yönlerini, şehit kavramını,
şehit çocuğu olmanın ne kadar onurlu bir şey olduğunu ve cennette
kavuşmak için nasıl bir hayat yaşanılması gerektiğini anlatıyor.

Fatma Çağdaş Börekçi-Diyanet İşleri Başkanlığı

Etkinlik
Öğrencilerden kitaptaki karakterlerin her birini uygun buldukları bir
kelimeyle tanımlamaları ve bunu gerekçelendirmeleri istenir. Sonrasında

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

öğrenciler gruplara ayrılarak kısa bir bölüm özeti yazarlar. Öğrencilerden
yazdıkları özeti arkadaşları ile paylaşmaları istenir.

Onu Tanıdıkça Mutlu Olacaksın
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 13

Kitap altı bölümdür. “Düşündüren Öyküler”, “Hayatın Tozlu Yollarında”,
“O ve Biz”, “Sevindiren Öyküler”, “Korkuyla Ümit Arasında”, “Dualarla
Gelen”

isimli

bölümlerde

toplam

olarak

55

hikâye

derlenmiştir.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

Hikâyelerin bir kısmı Feridüddin Attar ve Mevlânâ’dan nakledilmiş,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

bazıları da yabancı kaynaklardan alınmıştır. Eserde yer verilen hikâyeler

İçerdiği Konular: İnanç, tevazu,

genellikle inanç, ibadet ve ahlak ile ilgilidir.

ölüm, sevgi, tevekkül, vefa,
şükür, şefkat, ahlak, sabır,
adalet.

Etkinlik
Kitabı okuyan öğrencilerle “Söz Sende” etkinliği yapılabilir:
Öğrenciler, en beğendikleri hikâyeyi belirtirler. Bu hikâye üzerine iki
dakikalık bir konuşma yaparak onlarda uyandırdığı duyguyu
arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Metin Karabaşoğlu-Nesil

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

67

Ömer Muhtar Çöl Aslanı
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İdam, silah, kan,

vahşet gibi kelimeler içeriyor.

Ömer Muhtar, 1858 yılında hayata gözlerini açmıştır. Eğitim hayatı yarıda
kalan Muhtar, çoğunlukla toplum meseleleri ile ilgilenmiştir. 1900’lü
yılların başlarında İtalyanlar gözlerini Libya topraklarına dikmiş, bölgede
Osmanlı egemenliğinin zayıflaması onlar için büyük fırsat olmuştur.
Derhâl Afrika’da bir sömürgecilik hareketi başlatmaya karar vermişlerdir.
Hedef Libya’yı bir an önce ele geçirmektir. Bu uğurda her türlü kötülüğü

Genel mesajın yanında göz ardı

yapmaya hazırdırlar. Tanklar, silahlar, savaş uçakları ve gemileri, hadsiz

edilebilir.

sayıda asker, erzak, para ve dahasına sahiptirler. Ancak böylesine güçlü

İçerdiği Konular: Cesaret, sabır,

bir İtalya, yirmi yılını Libya çöllerinde tek bir adamı kovalamakla

vatan sevgisi, özgürlük, iman

geçireceğini bilemeyecektir. İtalyanların bir Afrika toprağı olan Libya’yı

gücü, kahramanlık, merhamet.

sömürmek için çıktıkları bu sefer çok pahalıya mal olmuştur. Yirmi yıl
süren bu kanlı savaştan geriye İtalyanların zulmü ile Libya halkını özgürlük
için direnişe davet eden büyük lider Ömer Muhtar’ın ibret veren hikâyesi
kalır. Ömer Muhtar, 1931 yılında İtalyanlar tarafından esir alınmış ve idam
edilmiştir.

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Özlenen Şafak
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 270

Kitap Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesi ile başlar. Hz. Muhammed'in
doğumu ve bu esnada yaşanan harikulade olaylar, etkili bir dil ile

Yaş Düzeyi: 13

anlatılır. Sütanneye verilen Hz. Muhammed, annesi Hz. Âmine’nin vefatı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

üzerine dedesi ve amcasının himayesinde çocukluk günlerini geçirir.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Amcası ile ticaret için Şam’a gider. Ficar Savaşı ile Hılfu’l-Fudûl’e katılır.

İçerdiği Konular: İnanç esasları,

Ticaret ortaklığı neticesinde tanıdığı Hz. Hatice ile evlenir. Ailesinden

ahlak, peygamber sevgisi,
güvenilir olmak, şefkat,
cömertlik.

kaçırılan Zeyd bin Hârise'nin hayatı Allah Resulü’nün ailesine dâhil olunca
büsbütün

değişir. Kâbe’nin onarılışı, Kâbe hakemliği vb. hadiseler,

sürükleyici bir roman üslubuyla etkili ve anlaşılır bir dil ile anlatılmıştır.

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:
Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesinin sebebi nedir?
Efendimiz (s.a.s.) neden sütanneye verilmek istenmiştir?

A. Lütfi Kazancı-Ensar

Şam yolculuğu sırasında Rahip Bahira Ebu Talib'den neden geri
dönmesini istemiştir?
Efendimiz’e “El-Emin” isminin verilmesinin gerekçeleri nelerdir?

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından
önerilmektedir.
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Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen olay ya da kişiyi kısaca
anlatır mısınız?
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Zaman Bisikleti
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 125

İki kız kardeş olan Damla ve Yağmur babalarının icat ettikleri zaman

Yaş Düzeyi: 10-11

bisikleti ile zaman yolculuğuna çıkarlar ve yüz bin yıl öncesine Karain

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Yardımlaşma,

Mağarası'na giderler.Burada yaşayan bir kabilenin çocukları olan Anin ve
Çuka'nın insanlık tarihinin gelişimine ışık tutan ateşi bulunması gibi
icatları ortaya çıkarmalarına şahitlik ederler.

işbirliği yapma, kültürel mirası
koruma, çalışkanlık, merhamet.

Bilgin Adalı-Can Çocuk Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Yasemen
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Geçim sıkıntısı çeken bir ailenin kızı olan Yasemen 4 yaşındadır. Sürekli
anne ve babasının kavgalarına şahit olup zaman zaman bu kavgalardan
annesinin şiddetine maruz kalıp nasibini almaktadır. Anne ve babasının
ayrılık kararı aldığı bir esnada talihsiz bir olay sonucu küçük Yasemen

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kaybolur. Bu kayboluş 14 yıl sürer. Bu 14 yıl boyunca Yasemen çok zor

İçerdiği Konular: Yardımseverlik,

zamanlar yaşar ama her olaydan yılmadan, ümidini kaybetmeden ve en

sabır, vefa, dürüstlük, merhamet.

önemlisi doğru yoldan ayrılmadan çıkar. Annesi ve babası yıllarca
Yasemen'i

bulma

umudu

ile

yaşar.

Beklemedikleri

bir

zamanda

Yasemen'e kavuşurlar.

Etkinlik
Kitapta yer alan yol gösterici sözler ve işlenen değerler tespit edilerek
üzerine bir söyleşi planlanabilir.

Hasan Nail Canat-Genç Timaş

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Yaralı Serçe
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Afganistan'ı işgal eden Sovyet askerlerinin hiç acıması yoktur. Önlerine
çıkan engelleri acımasızca aşmakta, insanları öldürürken kadın, çocuk ve
yaşlı diye ayırmamaktadırlar. Fakat Afgan halkı sahip olduğu değerlere
bağlı ve azimli bir halktır. Halk ayaklanmaktadır. Bazı erkekler
şehirlerden

ayrılarak

dağlara

çıkmakta

ve

gerilla

mücadelesi

İçerdiği Konular: Cesaret, vatan

vermektedir. Dağa çıkma sırası Kerim’e de gelir. Kerim henüz hayat

sevgisi, mücadele, İslam davası,

tecrübesi olmayan, yaşanan savaşın sebebini bile bilmeyen bir çocuktur.

umut.

Kerim’e hayatın gerçeklerini hocası Yıldırım Reis öğretecektir. Yıldırım
Reis hem hocadır hem âlim hem de gönüllü bir mücahit. Kerim'in evinden
ayrı geçirdiği günlerde yorgunluk, korku, azık kıtlığı hep olacaktır. Fakat
hocası Yıldırım Reis ona kararlı olmayı ve inançları doğrultusunda
mücadele etmeyi öğretmektedir. Kerim’in lakabı "Yaralı Serçe"dir. Çünkü
onun anne ve babasını Rus askerleri şehit etmiştir. Kerim, Yıldırım Reis’in
önderliğinde ülkeyi Rus askerlerinden kurtarmaya çalışır.

Etkinlik
Hasan Nail Canat-Genç Timaş

Öğrencilerden

aşağıdaki

konular

hakkında

araştırma

yapmaları

istenebilir:
Cesaret ile aptallık arasındaki fark nedir?
*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Vatanını seven bir kişi nasıl davranır?
Zalim, mazlum ve zulüm kavramlarından neler anlıyorsunuz? Zalime
boyun eğmemek ne demektir?
Umut, insana ne kazandırır ?

Yaşasın İyilik
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Paylaşma,

Kitapta dinî ve ahlaki değerlerle ilgili on farklı hikâye anlatılır. Her
hikâyenin mekan ve karakterleri birbirinden farklıdır.

Dinî konular

anlatılırken aktarılan hadislerin kaynaklarının gösterilmesi kitabın güzel
bir özelliğidir. Ayrıca ele alınan konularla ilgili bilgi verilirken farklı
eserlerden

istifade

edilmiş,

alıntı

yapılan

kaynaklar

dipnotta

gösterilmiştir. .

yardımlaşma, iyilik, komşuluk,
tevazu, kanaat, arkadaşlık.

Etkinlik
1)“Arkadaşlık”, “komşuluk”, “namaz kılmak”, "Kur’ân öğrenmek” konularından biri seçilerek öğrencilerden bu konulara dair kısa bir hikâye
yazmaları istenebilir. Hikâyeler sınıfta okunarak paylaşılır, en güzel
hikâye birlikte belirlenerek ödüllendirilebilir.
2)Hikayedeki değerler gibi bazı değerler ve kavramlar verilerek öğret-

İmran Aksoy-Pırıltı Kitapları

menin başlattığı bir hikayeyi öğrencilerin tamamlaması istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Yeryüzü Yıldızları -Çocuklar İçin Sahabe Hayatları
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 202
Yaş Düzeyi: 11-12

On altı sahabenin hayat hikâyesinin yer aldığı bu kitap, Mustafa Asım
Köksal’ın "İslam Tarihi" adlı eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Allah sevgisi,

Peygamber sevgisi, inanç,
ibadet, merhamet, adalet.

Etkinlik
Öğrencilere şu sorular sorulabilir:
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Ömer’in müslüman olması için
duâ etmesinin sebebi sizce ne olabilir?
Hz. Osman’ın (r.a.) kitapta anlatılan cömertlikleriyle ilgili örnek
verebilir misiniz?
Hz. Osman’ı örnek alan bir mümin günümüzde ne gibi hayırlar

Mahmut Öztürk-Diyanet Vakfı Yayınları

yapabilir?
Hz. Osman evlenmek üzere olan Hz. Ali’ye nasıl yardımcı olmuştur?
Bedir Savaşı'nda esir düşen Velid, müslüman olmadan önce neden
fidyesini ödetmiştir?

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Velid bin Muğire’nin himayesinde rahat bir şekilde yaşayan Osman
bin Maz’un neden onun himayesinden çıkarak büyük sıkıntılara
katlanmayı göze almıştır?

Yusuf İslam - Cat Stevens / Örnek İnsanlar Dizisi 2
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10

Kitapta Yusuf İslam'ın çocukluğundan günümüze kadarki hayatına yer
verilmektedir. Aile hayatı, okul dönemleri, müzik ve resme olan ilgisi,
daha sonra büyük yeteneği olan müzisyenlik alanına yönelişi ve İslam

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

diniyle tanışması anlatılmaktadır. Yusuf İslam, dünya çapında bir

Olumsuz Öge: İçki ve sigara

müzisyen olarak büyük başarılar elde eder fakat bir süre sonra başarı, ün

örneği içeriyor. Genel mesajın

ve

yanında göz ardı edilebilir.

dünyasındaki

İçerdiği Konular: İslam, azim,

yardım.

kazandığı

paraların
bu

onu

huzursuzluk

mutlu

etmediğinin

sebebiyle

hayatı

farkına

varır.

sorgulamaya

İç
ve

araştırmalar yapmaya başlar. İki defa ölüm tehlikesi geçirdikten sonra da
İslam’la tanışarak Müslüman olur. Dünyanın dört bir yanında yapılan
zulüm ve haksızlıkların giderilmesi için öncü çalışmalar yürüten Yusuf
İslam, yaşamını ailesi ile birlikte İslam’a ve insanlara iyilik yapmaya
adayarak halen sürdürmektedir.

Etkinlik
Öğrencilerden gayrimüslim olarak yaşarken İslam dinini tercih eden

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

kişilerin hidayet öyküleri ile ilgili bir araştırma yapmaları veya yakın
çevrelerinde böyle biri varsa onunla röportaj yapmaları istenebilir. Daha
sonra öğrenciler buldukları bilgileri sınıfta paylaşabilirler.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Yürek Dede İle Padişah
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Değerler: İnanç, ibadet,

Yürekdede olarak bilinen Hasan; köyde herkes tarafından sevilen,
seksen yaşında bir ihtiyardır. Yaz mevsimi gelince hanımı Ayşe ile köyden
yaylaya göçmek ister. Pazardan satın aldığı devesi ile yola koyulur. İlk
gün konakladıkları yere çadırlarını kurarlar. İkinci gün bir grup atlı onlara
misafir olur. Yürek Dede ve Ayşe Ana onları en güzel şekilde ağırlamak
isterler. Misafirin tavsiyesi üzerine Hasan Dede cuma günü şehre gidip

şükür, aile ilişkileri, sevgi, ahlak,

devrin padişahını görmek ister. Ona hâlini arz edip istekte bulunacaktır.

edep, misafirperverlik, kanaat,

Kitapta Hz. Ömer ve Hz. Süleyman’ın bir kıssası da nakledilir. Ayrıca

merhamet.

odunculukla geçinen yirmi haneli bir köyün oduncuları ile yakacak
sıkıntısı çeken başka bir köy halkının durumu anlatılır.

Etkinlik
1)Öğrencilere şu sorular sorularak beyin fırtınası yaptırılabilir:
Sizi kitapta en çok etkileyen hikâye hangisidir?
Yürekdede'nin yerinde siz olsaydınız devenizi kesip oradan geçen

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

misafirlere ikram eder miydiniz?
Bir hazine bulsanız onunla ne yapardınız?
2)Bu kitapta geçen değerler üzerine öğrencilerle bir pano çalışması
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

yapılabilir.

Zamanlar Arası Geçiş
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 12-13

Hayal gücü yüksek olan öğrencilerin beğeneceği bir kitap olan romanın
baş karakteri Fuat, bilime olan ilgisi ve merakı sayesinde vefat eden
ailesinin

gizli

yolculuklarını

keşfeder.

Babası

ve

dedesi

dünyayı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

kötülükten korumak için rüyalar vasıtasıyla zamanlar ve mekânlar

Olumsuz Öge: İçermiyor.

arasında yolculuk yapıyorlarken sıra Fuat'a gelir. Bir müze gezisinde sır

İçerdiği Konular: Dini terimler,

kapıları güzel ahlakı ile ona da açılır. Cabir İbn Hayyan ile tanışır. Cabir,

namaz bilinci, saygı, sevgi,

Fuat'ın yol göstericisi olur. Birçok yeni kelime ve manaya ulaşan Fuat, en

Müslüman âlim ve bilim
insanlarını tanıma.

sonunda yolculuklarda başına gelenleri neden yaşadığını anlar. Bu sırada
yanlışlıkla peşine takılan Kerim için bu yolculuk biraz zorlu olsa da Fuat'ın
destekçisi olur.

Etkinlik
1)Öğrencilerden kitap içerisinde tanıtılan âlimler hakkında araştırma
yapmaları istenebilir. Öğrenciler buldukları bilgileri sınıf içerisinde
arkadaşları ile paylaşırlar.

Suhube Göker-Erdem Çocuk

2)Kitap içerisinde kullanılan terimlerin listesi çıkarılarak anlamlarıyla
eşleştirme oyunu oynanabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

72

Kraliçeyi Kurtarmak
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Dürüstlük,

Matematik ile arası iyi olmayan Alex bir gün yolda bir kalem bulur. Değişik
bir görünüşü olan bu kalemin sihirli güçleri olduğunu fark ettiğinde bu
durumu Sam ile Vanessa’ya anlatır. En zorlu matematik sorularını
kendiliğinden çözüveren bu kalem bir gün esrarengiz bir şekilde ortadan
kayboluverir. Bu duruma bir anlam veremeyen Alex bir gün odasında
tarihi bir hikâye kitabı bulur. Rechner adında kötü bir kral Zümrüt Kraliçe

arkadaşlık, özgüven, açgözlülük,

Jayden’i kaçırarak şatosunun dört yüz odalı zindanına hapseder. Kraliçe

azim, cesaret.

Jayden’in zindandan kurtulabilmesi için kendisine sorulan bilmece
şeklindeki matematik sorularına cevap vermesi gerekmektedir. Garip bir
şekilde Alex ve arkadaşları da bu hikâyeye dâhil olurlar. Gençlerin
kraliçeyi kurtarmaları için onlara yardım eden esrarengiz bir karakter
daha vardır: Monoculus. Alex ve arkadaşları Kraliçe Jayden’in zindandan
kurtulmasına

yardım

ederken

Rechner’in

öfkesinden

kendilerini

kurtarmaya çalışırlar.

Vladimir Tumanov-Günışığı Kitaplığı

Etkinlik
Kitabın 72. ve 74. Sayfaları arasında anlatılan “Paçavra Danny” hikâyesini
öğrencilerinizle paylaşabilir, daha sonra da onlara kodda yer alan kısa

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

filmi izletebilirsiniz:
Videonun ardından “Açgözlülük ve Hırs”
üzerine onlarla konuşabilirsiniz.

Yalancılar Ülkesi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 10-11

Kedilerin havladığı, köpeklerin miyavladığı; her şeyin tersine yaşandığı,
doğru konuşmanın yasak ve hatta suç olduğu bir ülkeye yolu düşen
Gelsomine isimli bir gencin hikayesini anlatıyor. Kitapta ironi ve ütopik bir

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

dil kullanılmış. Başkahraman sesiyle camları, binaları yıkabiliyor. Kediler

Olumsuz Öge: Alkol kullanımı ve

havlıyor, köpekler miyavlıyor.

kaderle ilgili olumsuz öge
içeriyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Olduğu gibi

görünmenin önemi, dürüstlük

Etkinlik
Öğrencilere "Her şeyin tersine yaşandığı bir ülkede yaşamak nasıl
olurdu? Ne gibi durumlarla karşılaşırdınız soruları üzerine sohbet
edilebilir.

Gianni Rodari-Can Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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7 Kapı 7 Şifre Mevlânâ Celâleddin Rûmî
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 136

Yusuf; terbiyeli, çalışkan ve başarılı bir öğrencidir. 6. sınıfı en yüksek

Yaş Düzeyi: 10

başarı ortalaması ile tamamlayınca babası ödül olarak ona söz verdiği

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Cömertlik,

merhamet, şefkat, ayıp örtücü
olmak, tevazu, hoşgörü.

tableti alır. Babası Yusuf’a tablet ile birlikte “Anadolu’nun Manevî
Mimarları” isimli bir kitap hediye eder. Yusuf heyecanla tabletini açtığında
birden kendisini şaşırtıcı bir oyunun içinde bulur: Karşısında yedi kapı
vardır. Her kapı ayrı bir renktedir. Kapılardan her birinde Mevlânâ
Celâleddin Rûmî’ye ait nasihatler yazmaktadır. (Mavi kapıda “Cömertlik ve
yardım etmede akarsu gibi ol.”, sarı kapıda “Şefkat ve merhamette güneş
gibi ol.”, kırmızı kapıda “Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.”...). Her bir kapıyı
açan farklı bir şifre vardır. Yusuf her bir kapıdan içeri girdiğinde
Mevlânâ’nın hayatının bir safhasını öğrenir. Girdiği kapıdan tekrar
çıkabilmek için ise Mevlânâ hakkında 7 soruya doğru cevap vermesi
gerekmektedir. 7 bölümlük seyahati esnasında Hazreti Mevlânâ’nın
hayatında bir yolculuk yapar.

Etkinlik

Eyüp Yıldırım -Pırıltı Kitapları

Sınıftan seçilen yedi öğrenci Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevi’sinden
buldukları birer hikâyeyi sınıftaki arkadaşlarına anlatabilirler.
*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Acayip Bir Operasyon
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 95

Hikâye, Hasan ve Ömer adlı iki arkadaşın arasına soğukluk girmesiyle
başlar. Hasan'ın arkadaşı Ömer, kantin sırasında Tanju adında bir

Yaş Düzeyi: 10-11

çocukla tanışır. Daha sonra arkadaşlığını Tanju ile ilerletince Hasan’a

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

karşı davranışlarında bir farklılık oluşur. Fakat Hasan barışmaya

Olumsuz Öge: İçermiyor

kararlıdır. Hz. Ebubekir (r.a.) gibi dostuna sahip çıkacaktır. İki arkadaşın

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

da çok sevdiği Mihri Nine rahatsız-lanınca Hasan ve Ömer, Mihri Nine'yi

yardımseverlik, insana değer

ziyarete giderler. Mihri Nine aralarındaki soğukluğu sezer ve herkesin

vermek, iyilik, eşitlik, sadakat,
saygı, ahde vefa, kararlılık.

sevdiği, dostluğun en güzel örneği olan Hz. Ebubekir’den (r.a.) bahseder.
Peygamberimiz'e (s.a.s.) nasıl sahip çıktığını, ona her koşulda güvenip
inandığını anlatır. Ömer ve Hasan barışırlar. Beraber Hz. Ebubekir’in (r.a.)
hayatını araştırırlar. Dostluğun önemli bir değer olduğunu kavrarlar ve
birlikte küsleri barıştırmaya karar verirler. Kitap, Hz. Muhammed (s.a.v)
ve Hz. Ebubekir (r.a.)'in dostluğuna dair açıklayıcı bir kaynaktır. Aynı
zamanda günümüzde “Sadık dost nasıl olunur?" sorusunu açıklayıcı bir
dille ifade etmektedir.

Fatma Çağdaş Börekçi-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Etkinlik
1) Öğrencilerle "Ne Biliyordum? Ne Öğrendim?" uygulaması yapılabilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

2) Öğrencilerden kitabın bir bölümünü resmetmeleri istenebilir.
3) Öğrencilerden kitabın içerdiği değerleri 3 kelime ile özetlemeleri
istenebilir.
4) Hz. Ebubekir’in hayatındaki en zorlu nokta etkinliği yapılabilir.
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Akıllı Çocuk
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 120

Annesi ile akrabalarını ziyarete giden küçük Zeyd, düşman kabilenin

Yaş Düzeyi: 12-13

saldırısı sonucunda kaçırılarak köle olarak satılır. En sonunda onu Hz

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Aile ilişkileri,

anne baba sevgisi, şefkat,
merhamet, güzel ahlak.

Hatice’nin (r.a.) yeğeni olan Hakîm satın alarak halası Hz. Hatice’ye (r.a.)
hediye eder. Hz. Hatice (r.a.) küçük Zeyd’i bir evlat gibi bağrına basar.
Artık yeni bir hayatı vardır Zeyd’in. Hz. Hatice’nin (r.a.) ailesinin bir ferdi
olur. Hz. Hatice,

Peygamberimiz (s.a.v.) ile evlenince Hz. Zeyd

özgürlüğüne kavuşur. Ailesi evlatlarının izini sürüp onu geri götürmek
için Mekke’ye geldiklerinde Hz. Muhammed (s.a.v.) kararı Hz. Zeyd’e
bırakır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ailesinin tarif edilemez
üstünlüğünü çocuk yaşında fark eden küçük Zeyd, öz ailesine dönmek
yerine Allah Resulü (s.a.v.) ile kalmayı tercih eder. Zeyd bin Hârise bu
kararı verince Allah Resulü (s.a.v.) bütün Mekkelilere Zeyd’in azatlı bir
köle değil, kendisinin evlatlığı olduğunu ilan eder.

Etkinlik
Adem Saraç-Erkam Yayınları

Öğrencilerden anne babasından uzak düşmüş ya da anne babasını
kaybetmiş bir çocuğu düşünmeleri istenerek empati çalışması yapılabilir.

*Bu kitap DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Aliya İzzetbegoviç
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 83
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

"Özgürlük verilmez, alınır." .
Bosna aşığı, ülkesini bağımsızlığa taşıyan Aliya İzzetbegoviç'in sevgi dolu
bir kalbi vardır. Dinî değerlerine sahip çıkmış ve bu uğurda her türlü
fedakârlığı göze almıştır. Ömrü boyunca mütevazı bir hayat yaşamış olan

Olumsuz Öge: İçermiyor

Aliya; hayatını vatanına, milletine ve özgürlüğe adamış örnek bir insandır.

İçerdiği Konular: Cesaret, sabır,

Kitapta, Aliya İzzetbegoviç'in hayatı anlatılmıştır.

merhamet, mücadele, vatan
sevgisi, fedakârlık, inanç, azim,
kararlılık.

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Allah'la Tanışma Defteri
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 216

Kitapta çekirdek ailesi ile şehirde yaşayan bir çocuğun okul tatilinde

Yaş Düzeyi: 11

köydeki akrabalarının yanına geldiğinde yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Evrendeki

mükemmel düzen, aile fertlerine

Yaşadıklarını aile büyüklerinin Allah inancı ile nasıl ilişkilendirdiğinden
bahsediliyor. Aile büyüklerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunun,
onlardan çok şey öğrenebileceğimizin ve çevremizde olan her bir olayda
Allah'ın kudretinin izlerini gözlemleyebileceğimizin altı çiziliyor.

saygı ve sevgi, dinî değerler.

Etkinlik
Öğrencilerle kitaptaki çocuğun yaptığı gibi Allah'a karşı görev ve
sorumluluklarımızı, onun hakkında öğrendiklerimizi not alacağımız bir
günlük defter oluşturulabilir.

Hatice Kübra Tongar-Hayy Kitap

*Bu kitap DKAB, Fen Bilimleri ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Allah'ı Arayan Çocuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 130
Yaş Düzeyi: 11-12

Kitabın başkahramanı Mehmet; zengin, ilgisiz ve ahlaka aykırı işler yapan
Kerim Bey ve Yıldız Hanım'ın küçük oğludur. Mehmet bu başıboşluk
sebebiyle okulda ve yaşadığı çevrede istediği her şeyi yapabilme

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

özgürlüğü olduğunu sanarak arkadaşı Ahmet’le birlikte yaramazlık

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yapmaktan çekinmemektedir. Okulda, yaşadıkları sitede, hayvanlara,

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

bitkilere, insanlara zarar vermekten keyif almaktadır. Çevreye karşı

yardımseverlik, iyi insan olmak,

duyarsız ve zararlı işler yapan bu küçük çocuğun yolu günün birinde

ailenin önemi, vefa, umut.

mezarlığa denk gelir. Mezarlıkta düşüncelere dalar ve hayatını değiştirme
kararı alır. O günden sonra sorumsuzca davranmayı bırakıp, okuyup
araştırmaya başlar. Yaşadığı yerde bulunan bahçıvan ve ev hizmetlisi ona
her konuda yardımcı olur. Daha sonra anne ve babasını kaybeden
Mehmet, hayatını anlamlı kılmak için güzel bir amaç edinir.

Etkinlik
1)Öğrencilerle “Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen olay ya da kişiyi

Serkan Durmuş-Kırmızı Havuç

kısaca anlatır mısınız?” soru ile değerlendirme yapılabilir.
2)Öğrencilerden hayattaki amaçlarını anlattıkları bir kompozisyon yazmaları istenebilir.

*Bu kitap DKAB, PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

3)Hayatlarının dönüm noktası niteliğinde yaşadıkları bir olay varsa
anlattırılabilir/yazdırılabilir.
4)Öğrencilerle Allah’ın varlığı ve birliğine şahit oldukları doğa olayları ile
ilgili beyin fırtınası yapılabilir.
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Allah'ı Merak Ediyorum - 1
Özet
Tür: Araştırma -İnceleme
Sayfa Sayısı: 151

İki kitaplık bir seri olan bu eserde; “Allah’ı Niçin Göremiyorum?”, “Allah

Yaş Düzeyi: 10-11

Ne Kadar Büyük?”, “Allah Nerede?”, “Allah’ı Kim Yarattı?”, “Allah Nasıl

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İnanç, güzellik,

akıl, kulluk.

Bir Varlık?”, “Allah Neden Bir?”, “Allah Aynı Anda Bu Kadar İşi Nasıl
Yapıyor?”, “Allah Meyve Yaratmak İçin Neden Ağaç Yaratıyor?”, “Allah
Yaratıyor, Peki Tabiat Ne Yapıyor?” sorularına cevaplar verilmeye
çalışılmıştır.
Okur ile hasbihâl eder gibi rahat bir üslupla verilen cevaplar, bilimsel
verilerle desteklenmiştir. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmesi
muhtemel sorular da dile getirilerek cevaplanmıştır. Konular, ara
başlıklarla bölünerek uzun ve yorucu bir metin olmaktan çıkarılmıştır.
Allah inancı hakkında okuyucu bilmediklerini sormaya teşvik edilmiş, aynı
zamanda da doğru sorular sorması gerektiği anlatılmıştır: “Yanlış
sorulmuş bir soruya doğru bir cevap aranmaz. Tıpkı yanlış bir anahtarla
evimizin kapısını açamayacağımız gibi.”

Etkinlik

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Allah’ın büyüklüğü ile ilgili kitapta verilen bilgilerden hareketle bir sınıf
panosu oluşturulup kâinatta Allah’ın büyüklüğüne işaret eden deliller
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

burada sergilenebilir.

Allah'ı Merak Ediyorum - 2
Özet
Tür: Araştırma - İnceleme
Sayfa Sayısı: 152
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

İki kitaplık bir seri olan bu eserde; “Allah kâinatı niçin yarattı?”, “Allah’ın
kâinatı yaratmaya ihtiyacı mı vardı?”, “Allah insanları niçin yarattı?”,
“Allah neden bazılarını çirkin yaratıyor?”, “Allah neden bazılarını sakat
yaratıyor?”, “Allah, öldükten sonra bizi nasıl diriltecek?”, “Allah’ı nasıl

Olumsuz Öge: İçermiyor.

inkâr ediyorlar?”, “Allah’ın güzel isimlerini niçin bilmeliyiz?” sorularının

İçerdiği Konular: İnanç, güzellik,

cevaplarına yer verilmiştir. Anlatım esnasında muhatabın aklına gelmesi

akıl, kader, tefekkür.

muhtemel sorular da dile getirilerek cevaplanmıştır. Konular, ara
başlıklarla bölünerek uzun ve yorucu bir metin olmaktan çıkarılmıştır.
Allah inancı hakkında okuyucu aklına gelen soruları sormaya teşvik
edilmiş, bu konuda hiç çekingenlik göstermemesi gerektiği söylenmiştir:
“Bugüne kadar hiçbir sorudan korkmadım. Hele aklıma gelen sorulardan
hiç korkmadım. Aklıma bir soru geldiyse o sorunun mutlaka bir cevabı
olduğuna inandım.”.

Etkinlik
Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

1)Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:
Böyle bir kitap yazsanız hangi sorulara yer vermek isterdiniz?
Yazara hangi soruları sormak isterdiniz?
Öğrencilerin soruları yazara mail yoluyla ulaştırılabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

2)Öğrencilerden bedenen engelli olan fakat azim ve gayretleri ile hayatta
büyük başarılar elde etmiş insanlar hakkında bir araştırma yapmaları
istenebilir. Öğrenciler buldukları başarı öykülerini sınıfta arkadaşlarına
sunabilirler.
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Annesinin Duasını Alan Çocuk
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 104
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Ebû Saîd’in babası Müslüman olunca bu çok önemli kararını gelip ailesi
ile paylaşır. O günlerde Ebû Saîd 10 yaşındadır, uyanık ve zeki bir
çocuktur. Bu meraklı çocuk, Mus’ab bin Umeyr’in en iyi talebelerinden
biri olur. Peygamberimiz'in (s.a.v.) sohbetlerini kaçırmamak için büyük
gayret gösterir, âyet ve hadisleri ondan öğrenmek için can atar. Bedir

İçerdiği Konular: Peygamber

Savaşı'na katılmayı çok ister fakat yaşı küçük olduğu için geri gönderilir.

sevgisi, aile ilişkileri, kanaat, ilim

Bir sene sonra yapılan Uhud Savaşı'na katılmasına izin verilir. Bu savaşta

öğrenmek, gönül tokluğu,

büyük kahramanlıklar gösteren Ebu Sâid’in babası Mâlik, Peygamber

merhamet.

Efendimiz’i müşriklerin saldırılarına karşı muhafaza ederken şehit olur.
Artık ailesinin sorumluluğu 13 yaşındaki bu delikanlının omuzlarındadır.
Ailesini kimseye muhtaç etmemek için büyük bir mücadele gösterir.
Annesini razı ederek onun duasını alan Ebû Saîd (r.a.); Kur’ân’ı en güzel
okuyan, ibadete düşkün ve üstün ahlaka sahip değerli bir sahabe olur.

Etkinlik
Adem Saraç-Erkam Yayınları

Öğrencilerle Ebu Sâîd el-Hudrî’nin (r.a.) öğrenmeye karşı heves ve
gayreti, annesine karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışları ile ilgili
değerlendirme yapılabilir.

*Bu kitap DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Aydınlıklara Doğru
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 365

Allah Resulü’nün (s.a.v.) davetini kabul eden Hz. Hatice(r.a.), Hz.
Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd (r.a.) ilk müminler olmak nimetiyle

Yaş Düzeyi: 13

şereflenirler. İslam açıktan tebliğ edilince büyük bir şiddet ve direnç ile

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

karşılaşırlar. Kitapta ilk müminlerin çektikleri ıstıraplar, müşriklerin eziyet

Olumsuz Öge: Öğrencilerin

ve karalama faaliyetleri, Hz. Hamza’nın imanı, Habeşistan’a hicret, Hz.

manasını bilmediği kelimeler

Ömer’in İslam ile şereflenmesi, türlü çilelerle geçen boykot yılları, Ebu

vardır.
İçerdiği Konular: Sabır, azim ve

sebat, inanç, tevekkül, cesaret,
samimiyet.

Tâlib ve Hz. Hatice (r.a.)'nin vefatları, İslâm’ın Mekke yılları, birbirinden
acı imtihanlar etkili bir dil ile anlatılır. Taifliler, Hz. Peygamber'in davetine
taşlarla karşılık verince Allah Teâlâ’nın resulüne en büyük ikramı olan
miraç hadisesi gerçekleşir. Sevgili Peygamberimiz(s.a.s.), Yesrib’den
gelen bir grup ile karşılaşır. Hz. Peygamber'e iman eden bu grup
sayesinde bir iki yıl içinde Yesrib artık iman yurdu Medine olur. Müminler
kafilelerle Medine’ye doğru yola koyulurlar. Olaylarla ilgili tarihi
kaynaklara atıflar yapılmıştır.

Etkinlik
A. Lütfi Kazancı-Ensar

Öğrencilere aşağıdaki sorulardan oluşan bir sınavı uygulanabilir:
Peygamberimiz’in İslam davetini gizli yürütmesinin sebepleri nelerdir?
Vahyin bir zaman kesilmesinden sonra gelen ayetler nelerdir?

*Bu kitap DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Hakkında “Bu dini iki kişiden biriyle aziz kıl.” diye dua edilen iki kişi
kimdir?
Nübüvvetin 7. yılında Müslümanlara yapılan boykotun içeriği nelerdir?
Hüzün yılı olarak andığımız yılda ne olmuştur?
Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen olayı kısaca anlatır mısınız?

www.acibadem.k12.tr

78

Petey
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 272

Beyin felciyle doğup doktorların yanlış teşhisleri sonucu zihinsel engelli

Yaş Düzeyi: 12-13

kabul edilen Petey, iki yaşındayken ailesi tarafından, akıl hastanesine

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: Aile içindeki

psikolojik şiddet, bakımevlerinde
yaşanan fiziksel ve ruhsal şiddeti

gönderilmek üzere terk edilir. Ufacık yaşında terk edilse de hayata
sımsıkı tutunur Petey. Ailesi ondan vazgeçmiştir belki ama o, hayattan
vazgeçmez. Yeni evinde şartlar ne kadar ağır olursa olsun mutlu olmak
için bir neden bulmakta hiç mi hiç zorlanmaz. Ve bu özelliğiyle etrafındaki
herkesi kendine hayran bırakır. Mevsimler değişir, yıllar geçer; Petey

içeriyor. Genel mesajın yanında

büyür, yaşlanır… Dostları istemeyerek de olsa onu birer birer terk eder.

göz ardı edilebilir.

Petey de bir daha incinmemek için artık kimseyle arkadaşlık etmek

İçerdiği Konular: Yaşama sevinci,

istemez.

şükür, empati, azim .

Etkinlik
Öğrencilerle yaşanılan bölgeye yakın bir huzurevi ziyareti ayarlanıp o
insanların

hayat

tecrübelerinden

istifade

etmeleri

sağlanabilir.

Edinimlerini arkadaşlarıyla paylaşarak farkındalık oluşturmaları istenir.

Ben Mikaelsen-Beyaz Balina Yayınları

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

Başımın İçinde Yerin Var
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

İnsan beyninin çalışma prensiplerini gayet açık ve mizahi biçimde ele
alan yazar, aynı zamanda okuyucunun tefekkür etmesini sağlamak
amacıyla çocukların dünyasından örnekler vererek vermek istediği
mesajları açık ve net bir şekilde vermiştir.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Tefekkür .

Etkinlik
Bu kitapta beynin her bölümü hakkında hikayeleştirilerek bilgi verilmiş.
Burada verilen bilgiler ışığında her öğrenciye görev verilerek tiyatro veya
drama etkinliği yapılabilir.

Arzu Yurbaş-Cezve Çocuk Yayınları

*Bu kitap Fen Bilimleri, Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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Çatıdaki Gezegen
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 180

Serdar 11 yaşında İstanbul'da bir apartmanda yaşayan çekirdek bir

Yaş Düzeyi: 10-11

ailenin çocuğudur. Pazar günleri temizlik yapılırken o da evde çok

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Komşuluk

ilişkileri.

sıkılmaktadır ancak sokağa çıkması da yasaktır. Alt kat komşusu Ceren
onu çatı katına davet eder. Çatı katında birçok kitap bulan Serdar bunları
okumaya başlar. Kendisini Donkişot'un yerine koyar. Babasının ona
verdiği bir cam parçası ile komşularıyla güneş tutulmasını izler, tutulmayı
izlerken kitaplardaki hayal kahramanlarını görür. Fırsat buldukça
gezegendeki okuma faaliyetlerini devam ettirirler.

Behiç Ak- Günışığı Kitaplığı

*Bu kitap Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından
önerilmektedir.

Dedemin Bakkalı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 200
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Bursa'nın köyünde sekiz yaşında Şebnem adında bir kız çocuğu
yaşamaktadır. Büyüklerin davranışlarına anlam veremeyen bu kız çocuğu
kendisine yöneltilen "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusunun cevabını
vermek istiyordur. Bu konuda çok düşünen küçük Şebnem kendisine

Olumsuz Öge: İçermiyor.

meslek olarak ne seçeceğini bilememiş ve farklı denemelerle kendisine

İçerdiği Konular: Adalet, saygı,

uygun olan mesleği bulmak istemiştir.

sorumluluk, hoşgörü.

Etkinlik
Öğrenciler gruplara ayrılır ve drama yöntemi kullanılarak kendi çocukluklarında yaşadıkları benzer bir olayı canlandırmaları istenebilir.

Şermin Yaşar-Taze Kitap

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Başımın Üstünde Yerin Var
Özet
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Allah kullarına bazı sorumluluklar yüklemiş ve bu sorumlulukların her
birinin

ardında

çeşitli

hikmetler

barındırdığından

bahsedilmiştir.

Tesettür, Allah’ın hem erkeklere hem de hanımlara uygulanmasını
emrettiği ibadet olduğundan söz edilir. Bu ibadetin arka planında insanın

Olumsuz Öge: İçermiyor.

faydasına dönük pek çok hikmet bulunduğu söylenmiştir. Hanımlarla

İçerdiği Konular: Tesettür, kulluk,

beraber erkeklerin de tesettürü vardır. Öyle ki tesettür bahsinin geçtiği

Allah’a karşı sorumluluk, ibadet.

Nur sûresi 30. ayette önce erkeklerin dikkat etmesi gereken hususlardan
bahsedilmiş ardından hanımların tesettürü ile ilgili 31. âyet nâzil
olmuştur. İbadetlerin yapılış gayesi cehennemden korunmaktan ziyade
önce dünyada huzur ve mutluluğa erişerek cennete gidebilmek olduğu
vurgulanmaktadır. Kişinin zihnindeki Allah tasavvuru korku kaynağı ve
cehennemle cezalandıran bir yaratıcı olmasından öteye geçmezse
ibadetlerden alınan haz o derece azalır ve ilerleyen yaşlarda korku hissi
azaldıkça ibadet hassasiyeti de yok olur. Korku temelli bir ibadet anlayışı
yerine Rabbimiz'in sonsuz rahmet ve merhametine karşı sevgi hissiyatı ile
ibadet hayatı inşa edilmesi işlenmiştir.

Hatice Kübra Tongar-Hayy Kitap

Etkinlik
1)Kitabın bölümleri haftalık sesli okumalar yapılarak öğrenciler ile müza-

*Bu kitap DKAB branş tarafından önerilmektedir.

kere edilebilir.
2)Tesettür ile ilgili toplumun nabzını tutacak röportajlar
münazaralar yapılabilir. Münazarada

ve çeşitli

bir grup tesettürün bireysel

faydasını savunurken diğer grup tesettürün toplumsal faydası üzerinde
durabilir.

Başını Vermeyen Şehit
Özet
Tür: Hikâye

Başını Vermeyen Şehit kitabında 6 hikâye bulunmaktadır. "Başını

Sayfa Sayısı: 90

Vermeyen Şehit", Grigal Palanka Hisarı'nı müdafaa eden 113 askerin

Yaş Düzeyi: 12-13

destansı mücadelesinin ve sırlı olayların anlatıldığı hikâyedir. "Kütük"

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

hikâyesinde komutan Arslan Bey'in fethedilemeyen Şalgo Kalesi'ni savaş

Olumsuz Öge: "Diyet"

stratejisiyle saatler içinde nasıl fethettiği anlatılır. Savaşta sadece

hikâyesinde Demirci Ali Usta'nın

bedensel gücün değil, zeki ve çevik bir aklın getirdiği başarı vardır.

kolunu kesme bölümü şiddet
içerikli bir şekilde anlatılıyor.
İçerdiği Konular: Cesaret, zeka,

"Vire"de; 16 bin kişilik Türk ordusundan kalan 150 askerin Goça
Kalesi'ndeki mücadelesi anlatılmaktadır. "Diyet" hikâyesinde merte de
namerte de muhtaç olmadan geçimini demircilik yaparak sağlayan Koca
Ali Usta'nın bir yanlış anlaşılmaya kurban gitmesi anlatılmaktadır. "Primo

şehitlik, feraset, tevekkül, vatan

Türk Çocuğu", İtalyan Garazia ile evlenen Batı hayranı genç mühendis

sevgisi, şükür.

Kenan Bey ve oğlu Primo'nun hikâyesidir. "Bahar ve Kelebekler"de bir
asra yaklaşan ömrüyle bir babaanne ve Batı hayranı genç torununun
diyaloglarına ve dünyaya bakış açılarına yer verilmektedir. Babaanne
hayattan zevk almayı bilen, küçük şeylerle mutluluğu yakalayan bir
kadındır. Torununa elindeki nimetlerin farkına varması için telkinlerde

Ömer Seyfeddin-Ser Kitap

bulunmaktadır.

Etkinlik
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Hikâye tamamlama etkinliği yapılabilir. Kitabın içinden seçilen bir
sözcükle hikâye başlatılır ve öğrenciler kendi duygu ve hayal dünyalarına
göre cümleler ekleyerek hikâyeyi tamamlamaya çalışırlar.
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Betül'ün Günlüğü / Olmazsa Olmaz
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 176
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitabın her bölümünde farklı bir konudan bahsediliyor. Konular
genellikle çocukların anlamakta zorlandığı, örneğe ihtiyaç duyulan
konulardan seçilmiş. Örneğin iman esasları, abdest, oruç, namaz, hac,
sadaka, misafirperverlik, Allah’ın dünyaya koyduğu düzen, yalan
söylemenin kötülüğü gibi konular işleniyor. Betül, her bölümün sonunda

İçerdiği Konular: Doğruluk,

öğrenilen bilgilerle ilgili birkaç cümleyle hissettiklerini ifade ediyor. İman

dürüstlük, misafirperverlik, sevgi,

esaslarını konu edinmesi sebebiyle soyut işlemler düzeyinde olan

saygı, yardımlaşma, diğerkâmlık.

çocukların okuması uygun olacaktır. Kitap açık, yalın, etkili ve anlaşılır bir
dil ile yazılmıştır. Romanın kurgusu, dili ve üslubu, iman gibi zor olan
konuları bile çocukların anlayacağı bilişsel seviyeye uygun hâle
getirmiştir. Romanda verilmek istenen mesaja ek olarak ayet ve sahih
hadislerin kullanılması kitabın etkileyiciliğini ve güvenilirliğini artırmıştır.

Etkinlik
Şebnem Güler Karacan-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

1)Kitaptaki “Sen de günlük tutmaya bu sayfalarla başlayabilirsin." kısmı,
öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hikâyeleştirmeleri için kullanılabilir.
2)Kitabı okuduktan sonra öğrencilerden kitapta en sevdikleri bölümü üç
cümle ile özetlemeleri istenebilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

3)Sınıftaki her öğrenciye kitaptan bir bölüm verilerek anlatması
istenebilir.

Bitmeyen İyilik / Vakıf Kuranlar
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

İlk müslümanların ensar-muhacir kardeşliği ile başlayan kitap, dört
halifenin

vakfiyeleri

üniversitesinden,

ile

Sultan

devam

ediyor.

Alaaddin

Nizâmülmülk’ün

Keykubat'ın

yollarda

ilk

vakıf

yaptırdığı

kervansaraylardan bahsediliyor.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Fatih Sultan Mehmet'in külliyesinden, gezici hastane için kurulan vakıflar

İçerdiği Konular: İyilik, insanlık,

ve İstanbul sokaklarını temizleyen vakıflardan, II. Bayezıt'ın ve Kanuni

vefa, yardımlaşma, umut,

Sultan Süleyman'ın yaptırdığı sayısız eserden ve vakıflardan bahsediliyor.

yardımseverlik, dünya-ahiret

Öğrencilerin daha pek çok hayırseveri tanıyacakları, çok çeşitli vakıfların

dengesi, devlet olma bilinci.

kurulduğunu, insana hizmet etmenin yollarının sonsuz olduğunu ve tabii
karşılığının da büyük olduğunu öğrenebilecekleri bir kitaptır.

Etkinlik
1)Öğrencilerden bulundukları şehirde ya da muhitte hangi vakıfların
kurulduğunu araştırmaları istenebilir.
2)Öğrencilerden bir hafta boyunca farklı alanlarda iyilik yapmaları ve

Duygu Kaçaranoğlu- İlk Genç Timaş

belgelemeleri istenebilir.
3)Kitap okunduktan sonra öğrencilere şu sorular sorulabilir:
Vakıf nedir?

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından

Hangi işler için vakıf yapılmıştır? Yapacak kişinin kârı ne olabilir?

önerilmektedir.

Günümüzde vakıf yapılır mı? Eğer yapılabilirse nasıl olmalıdır? Vakıf
yapmak isteseydin senin için nasıl bir yer olurdu?
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Şifrelerin Peşinde İstanbul - Matematik Romanı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 104
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatanseverlik,

Haliç İlkokulunda okuyan bir öğrenci sınıfa girer. Sınıfa girdiğini kimse
fark etmez. Bu öğrenci tahtanın önüne ışık saçan bir top yuvarlar. Kimse
ne olduğunu fark etmez. Aradan belir bir süre geçtikten sonra tahtada şu
yazı vardır: “Güneş batmadan şifreleri çözerseniz Haliç’i kurtarırsınız.”
Bunun üzerine Nehir, Efe ve Cafer; Ayasofya’dan, Galata’ya, Gülhane
Parkı’ndan, Sahaflar Çarşısı’na uzanan geniş bir alanda araştırma

birliktelik, yardımseverlik, iyi

başlatırlar. İstanbul'un önemli mekânlarına gizlenen şifreleri bulup

insan olmak.

çözmeye ve zamanı geri getirmeye çalışırlar. Sonunda şifreleri çözerek
Haliç’i kurtarırlar.

Etkinlik
Kitap okunduktan sonra öğrencilerle aşağıdaki sorular eşliğinde sohbet
edilebilir ya da bu sorulardan oluşacak bir sınav uygulanabilir.

Hasan Topdemir-Beyaz Balina Yayınları

Metnin kahramanları kimlerdir?
Metindeki olay hangi mekanlarda geçmektedir?
Metindeki olayın aydınlatılması için öğrencilerden ne istenmektedir?
Bu romandan çıkardığınız sonuç nedir?

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen olay ya da kişiyi kısaca
anlatır mısınız?

Satranç
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 71
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: Kitabın başında

Czentovic dünyaca ünlü, her masadan galip kalkan bir satranç ustasıdır.
Buna karşın görgü ve eğitim bakımından rakiplerinden aşağıda
bulunmaktadır. Hem bu yüzden hem de kibirli davranışları sebebiyle
insanlar ondan pek hoşlanmamaktadır. Bir gün yenilmez Czentovic'in
yenilmez olmadığını ispatlayan Dr. B. karşısına çıkar. İnsanlarda hayret

"viski" kelimesi ve son sayfalarda

ve merak uyandıran bu kişinin bir avukat olduğunu ve aylarca yapayalnız

"Lanet olasıca herif" ifadesi

bir odada yalnız bırakılarak işkenceye maruz kaldığını, bu sırada

geçiyor.

askerlerin birinden satrancın inceliklerini öğreten bir kitap çalarak

İçerdiği Konular: Hırs, tutku,

satrançta ustalaştığını öğreniriz.

satrancın incelikleri.

Etkinlik
Bu kitap okunduktan sonra okulda bir satranç turnuvası düzenlenebilir.
Satranç turnuvasına katılım şartı olarak kitapla ilgili bazı soruların
cevaplanması gerekecektir. Sorular ekteki dosyada paylaşılmıştır.

Stefan Zweig-Can Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Bostan İle Gülistan
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 80

Kitap, Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan eserlerinden derlenerek

Yaş Düzeyi: 10-11

oluşturulmuştur. Kitapta 20 hikâye anlatılmaktadır. Kitap, bir sınıf

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Cömertlik,

doğru sözlü olmak, güzel ahlak,

ortamında öğretmen ve öğrenciler arasında geçmektedir. Öğrenciler
sırayla tahtaya çıkarak seçtikleri hikâyeleri anlatırlar ve hikâyeden
çıkardıkları

dersi

belirtirler.

Bu

sırada

öğretmenleri

de

onları

puanlamaktadır.
Kitabın içerisindeki hikâyeler: Bostan ile Gülistan, Akbaba ile Çaylak, Tilki

çalışkan olmak, merhamet,

ve Adam, Sahibinden Ayrılmayan Kuzu, Alçak Gönüllü Genç, Ticaret,

adalet, vefa, yardımseverlik.

Hükümdarın Çobanı, Üç Şehzade, Saklı Altınlar, Padişah ile Köylü Çocuğu,
Kibirli Adam, Yapılan Cömertlik, Zalimin Dostluğu, Adalet ve Zulüm,
İbrahim Peygamber'in Misafiri, Padişah ile Doğruyu Söyleyen Adam,
Kıyafet Değiştiren Padişah, Cömertlik Yarışı, Hatemi'nin Atı, Görmeyen
Gözler.

Etkinlik
Şeyh Sâdî-Erdem

1)Kitaptaki gibi öğrencilere hikâyeler paylaştırılıp sınıfta anlatmaları
istenerek en güzel anlatım yapan öğrenciler seçilebilir. (Herkesin güzel
anlatım yaptığı sonucu çıkarılabilir.)

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

2)Öğrencilerin en beğendikleri hikâyeyle ilgili resim çizmeleri ya da
kompozisyon yazmaları istenebilir. Ürünler ile sınıf panosu oluşturulabilir.

Büyük Karanlığın Sırrı / Yeryüzü Ayetleri
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 142
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kâinâttaki harikulade nizam ve intizamı anlatan bu kitap, bir hikâye ile
başlar. Babil’in başşehri Hilla’da “Büyük Karanlığın Sırrı”nı araştıran
Nebulakad adında yaşlı bir gök bilimci ve onun çırağının hikâyesinde
uzay karanlığının sırrı anlatılır. “Dünyanın En Parlak Yıldızı” başlığı altında

Olumsuz Öge: Kitabın anlatım

güneş ve uzaydaki diğer yıldızlar hakkında hayret verici bilgilere yer

üslubunda bazı ciddiyetsiz

verilir. “Ya Ay Olmasaydı?” sorusunun cevabında Ay'ın

ifadeler vardır.

önemine değinilir. “Beyaz Işığın Yedi Rengi”nde güneş ışığından

İçerdiği Konular: Kur’ân, bilim,

gökkuşağının nasıl oluştuğu anlatılır. Bulutların nasıl oluştuğuyla ilgili

Allah, düzen ve intizam, tefekkür.

dünya için

soruların cevaplarına ise “Gökyüzünde Bulut Olmak” başlığı altında yer
verilir. Yağmurun nasıl yağdığına “Bir Yağmur Damlası Doğuyor”başlığı
altında değinilir.
İhtiyar gök bilimci Nebulakad’ın hikâyesi ile başlayan kitap, Tayyâr’ın
insan boyundaki uçurtmayı uçurma macerasıyla biter. Bu hikâyede de
“Bir Rüzgâr Nasıl Eser?” sorusuna cevap verilir.

Özkan Öze-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Etkinlik
Öğrencilerden çevrede gözlemledikleri herhangi bir fiziki olayla ilgili ayet
bulmaları istenerek ürünlerle pano oluşturulabilir ya da öğrencilere

*Bu kitap DKAB ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

kâinattaki düzenle ilgili ayetler verilip ayette anlatılanlarla ilgili bilgiler
istenebilir. Hazırlanan bilgilerle pano oluşturulabilir.
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Gizemli Öğretmen
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 104

Uzun zamandan sonra beklediği öğretmeni geldiği için sevinen İsmail'in,

Yaş Düzeyi: 10-11

arkadaşlarının tüm olumsuz düşüncelerine karşı öğretmenin iyi yanını

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

bulma çabasında olması anlatılmıştır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Koşulsuz sevgi,

umut ,şefkat, hayaller, ön
yargıdan uzaklaşma, farklılıklara
saygı.

Etkinlik
Köy okullarına gezi düzenlenip oradaki öğrencilerle kendi okulumuzun
öğrencilerinin etkileşimde bulunması sağlanabilir.

Mehmet Özcan-Genç Timaş

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Okuma Bilmeyen Kitapçı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 168

Property Jones‘un sıradışı bir hikayesi var. Henüz beş yaşındayken annesi
ve babası onu bir kitapevinde terk ediyor ve kitapevinin sahipleri onun

Yaş Düzeyi: 10-11

yeni ailesi oluyor. Asıl ilginç olan hep beraber kitapevinde yaşadıkları

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

halde Property 11 yaşına geldiğinde onlara okuma yazma bilmediğini

Olumsuz Öge: İçermiyor.

söyleme cesareti gösteremiyor olması. Property ve yanlarında kaldığı

İçerdiği Konular: Aile, bağlılık,

yeni ailesi -abisi ve annesi- ile çekilişten kazandıkları devasa kitapevi

vefa ,cesaret.

sayesinde hayatları değişiyor. İşin içine kötü adamlar, başta kötü
görünüp hatasını anlayanlar, yerinde duramayan bir kedi, bolca kitap
kokusu ve macera giriyor.

Etkinlik
Kitap, Kütüphane Haftası'nda okutularak çeşitli etkinlikler yapılabilir.
Herkes evdeki kendi kitaplığının görselini paylaşabilir. Okulda kitap

Sylvia Bishop-İlk Genç Timaş

okuma köşesi oluşturulabilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Cemil Meriç / Örnek İnsanlar Dizisi 8
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 136

1930’lu yıllarda Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kimselerin pek fark etmediği,

Yaş Düzeyi: 11-13

sakin ve sessiz, ufak tefek bir genç yaşardı. Bu gencin en önemli özelliği

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Okumak,

çalışkanlık, üretkenlik, başarı.

delicesine kitap okumasıydı. Okumak onun için ekmek gibi, su gibi
olmazsa olmaz bir gıdaydı. O okurken dünyada değil de okuduğu
kitapların satırlarında bahsedilen yerlerde gezinir gibiydi. Bir çiçekten
başka bir çiçeğe konan kelebek misali kitaplar sayesinde bambaşka
coğrafyalarda dolaşır, birçok yazarın gönül dünyasına konuk olurdu.
Böylece tadına doyamadığı yolculuklara çıkardı. Bu muhteşem bir
özgürlüktü. Okumak onun kanatlarıydı. Kitapların dünyasında bir masal
kahramanı gibi gezinen bu gencin adı Hüseyin Cemil Meriç’ti ve o
yıllarda onun günün birinde ünlü bir fikir adamı olacağını, Doğu ve Batı
arasında kelimelerden köprüler kuracağını bilen yoktu. 1984 yılında beyin
kanaması geçiren Cemil Meriç felç olarak 3 ay hastanede kaldı. Bu süre
zarfında "Kültürden İrfana" adlı eseri neşroldu. 71 yaşında Göztepe'deki
evinde vefat ederek gözlerinin artık hep göreceği diyara uyandı.

Sevgi Başman -Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Cennet Nasıl Bir Yer?
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 92
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

Kitap, bir çocuğun dedesini kaybetmesi nedeniyle duyduğu büyük
üzüntü ve merakla ile başlar: İnsanlar neden ölür, yeryüzünde neden
ölüm vardır, cennet nasıl bir yerdir, dedem nereye gitti?..
Kitabın kahramanı, rüyasında melekler ile karşılaşıp cenneti merak

Olumsuz Öge: İçermiyor.

ettiğini söyler ve kendisini oraya götürmelerini ister.

İçerdiği Konular: Sorumluluk,

Daha sonra kendisine cennet nimetleri tanıtılarak bu nimetlerin özellikleri

iyilik, şükür, empati, ahlak, azim,

tasvir edilir. Cennette neler olduğu, cennet nimetlerini kimlerin hak

inanç, ibadet.

edeceği anlatılır ve cennete gitmek için neler yapılacağına dair tavsiyeler
verilir.

Etkinlik
Sınıfta insanı cennete götürecek davranışlar ile cennete girmesine engel
olacak davranışlar sergileyen iki grup oluşturularak sınıf içi drama etkinliği yapılır.

Nurdan Damla-Foliant Yayınları

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.
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Cennete Götüren Namaz
Özet
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 160

Kitap, "Huşu ile Nasıl Namaz Kılabilirim?" ve "Namazla Aramızdaki

Yaş Düzeyi: 12-13

Engeller" bölümlerinden oluşmaktadır. Huşunun anlatıldığı ilk bölümde,

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İbadet, ahlak,

iman.

bir Müslümanın günlük hayatta edinmesi gereken iki önemli davranıştan
bahsedilmiştir: Helal lokma bilinci ve gözlerimizi, kulaklarımızı, kalbimizi
nelerle meşgul ettiğimiz. Vaktimizi harcadığımız işlerin ibadet isteğimize
nasıl balta vurulabileceği anlatılmış, namazın şartlarına dair tek tek
başlıklar açılarak bu şartların edasında Peygamberimiz ve sahabelerin
uygulamalarına yer verilmiştir.
İkinci bölümde namazla aramızdaki engeller yedi başlık altında
incelenmiştir. Bu engellerin nasıl kaldırılacağı uygulanabilir tavsiyelerle
anlatılmıştır. Uyku ve açlık hâli, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik
aletler ve günlük hayata dair meşgalelerin namazlarımızda huşuyu
yakalama hususunda önemli etkenler olduğu ifade edilmiştir.

Etkinlik
Ahmet Bulut-Timaş

1)Kitap, öğrenciler tarafından bölüm bölüm okutularak her güne bir
tavsiyenin uygulanması sağlanabilir.
2)Kitapta anlatılan namaza dair hatalı davranışlar, öğrencilerle sınıfta

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

canlandırılarak bu hataların aslında ne kadar sık karşılaştığımız yanlışlar
olduğu ifade edilebilir.

Cenneti Merak Ediyorum
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Bir çocuğun doğumdan önceki hayatı ile dünya hayatı mukayese edilerek
ahiretin aşamaları anlatılmak istenmiştir. Ölüm, melekler, kabir hayatı,
kıyamet, yeniden diriliş, mahşer, mizan gibi kavramlar; ayet ve hadisler
temel alınarak çocukların aklına gelebilecek sorular cevaplandırılmaya

Olumsuz Öge: İçermiyor.

çalışılmıştır.

İçerdiği Konular: İnanç, ibadet,

En sonunda cennet hayatı, Rasulullah'ı görmek, Allah’ı görmek gibi

samimiyet, ihlas, erdem,

konulara değinilmiş; Allah Rasulü'nün yolundan ilerleyerek cennete

merhamet, hoşgörü, sabır.

gidileceği mesajı verilmiştir.

Etkinlik
1)"Melek ve Ahiret İnancı" ünitesi bağlamında 7.sınıf seviyesinde öğretmen denetiminde okutulabilir.
2)"Ölmek nasıl bir şey?", "Öldükten sonra nasıl diriltileceğiz?", "Ahiret
nasıl bir alem?", "Mahşerde neler olacak?", "Sırat Köprüsü'nden nasıl

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

geçilir?", "Cennet nasıl bir yer?", "Cehenneme kimler gider?" gibi kitapta
sorulan sorular ışığında öğrencilerin de vereceği çeşitli örneklerle
cevaplar aranabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

(Bu süreçte mevcut yanlış anlaşılmalar varsa dorusu öğretilebilir.)
3)Drama ya da tabu oyunu gibi çeşitli etkinliklerle öğrenilenler
pekiştirilebilir.
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Çaylak İle Filozof / Ben Bir Neyim?
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128

Anne ve babasını bir kazada kaybeden ve bunun acısını derinden

Yaş Düzeyi: 12-13

yaşayan bir çocuğun velayeti, babaanne tarafından üstlenilmiştir. Herkes
tarafından “Aylak” ismi verilen çocuğa babaannesi “Çaylak” adını verir.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Çocuk da babaannesine “Filozof” diye hitap eder. Kitap, babaanne ve

Olumsuz Öge: Paslı fenerin ışığı

torunun karşılıklı sohbetlerinden oluşur. Babaannesinin anlattıkları

idrar sarısına benzetilmiş ve bazı

“Çaylak”ın

argo ifadeler yer alıyor.

kendi

kişilik

anlamlandırmasında

çok

ve

benliğini

etkili

olur:

fark
“Eğer

etmesinde,
insanlarla

varlığını
hayvanlar

İçerdiği Konular: Aile ilişkileri,

arasındaki en büyük farklardan birini görmek istiyorsan tavuklara

benlik, öz saygı, sevgi, tefekkür.

bakmalısın Çaylak! Milyonlarca yıldır dünyada yaşıyorlar ve kanatları
olduğu hâlde, uçmanın bir yolunu bulamadılar. Ama kanatları bile
olmayan insanoğlu, kendini uçurmanın onlarca yolunu buldu.”.

Etkinlik
1)“Hebenneka’nın Kolyesi” bölümünü öğrencilerle değerlendirilebilir.
2)Öğrencilerden, günümüzdeki lüks tüketim ve pahalı markalara karşı

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

olan düşkünlüğün “Hebenneka” ile ilgisini yorumlamaları istenebilir.
3)Öğrencilere “Hayatınızdaki en önemli iki gün, doğduğunuz gün ve
neden doğduğunuzu anladığınız gündür.” (Mark Twain) cümlesinden ne

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

anladıkları sorulabilir.
4)Öğrencilere şu sorular sorulabilir:
Şu an kendini anlatsan hangi özelliklerin ön plana çıkar?
Başkalarının söyledikleri davranışlarını etkiliyor mu?
Nasıl bir insan olmak istiyorsun?

Çaylak İle Filozof 2 / İnsan Diye Bir Kelime
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Çaylak diye hitap edilen 12 yaşındaki bir çocuk ile babaannesi arasındaki
hasbihâlin hikâyesidir. İlk bölümde babaannesi torununa okuması için
bir lügat verir. Çaylak bunu garipseyince de kelimelerin ve dilin önemi
üzerine konuşurlar. İkinci bölümde insanın eğitimle “insan” olabileceği,

Olumsuz Öge: Argo ifadeler yer

yalnızca

alıyor. Genel mesajın yanında göz

anlayabileceği anlatılır: “Okumak Çaylak, o harfleri görmek demek

ardı edilebilir.

değildir.

İçerdiği Değerler: Aile ilişkileri,

Kelimelerin ve cümlelerin seslerini işitebilmek demektir.”

benlik, tefekkür, dil bilinci.

“eğitimli”
Harflerle

bir

insanın

anlatılmak

kâinat

isteneni

kitabını

doğru

keşfedebilmek

okuyup
demektir.

Kitabın son bölümü “Mağaradakiler”dir: “Filozof beni değiştiriyor
muydu? Hayır, Filozof beni değiştirmiyordu. Eğer böyle bir amacı olsaydı,
bunu hissedecek ve belki de ona, dağ keçilerine toynak ısırtacak bir
inatla direnecektim. ".

Etkinlik
1)Öğrencilerle “Dilin ve Kelimelerin Önemi” üzerine kısa bir konuşma

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

yapılır.
2)Öğrencilerden bir lügatten kelime araştırması yapmaları istenebilir.
Öğrenciler en beğendikleri üç kelimeyi sınıfta arkadaşları ile paylaşırlar.

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

3)Manası bilinmeyen Türkçe kelimelerle ilgili bir pano oluşturulabilir. Bu
pano öğrencilerin lügatten araştırarak seçtikleri kelimelerden oluşabilir.
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Çaylak ile Filozof 3 / Ruhun Irkı Yok!
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 136

Çaylak İle Filozof serisinin 3. kitabında ırkçılık konusu ele alınır. Okuldaki

Yaş Düzeyi: 12-13

Suriyeli öğrencilerin gitmesini isteyen öğrenciler, bir imza kampanyası

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: "Serseri, zevzek,

şapşal, ahmak, homongoloz ve
hödük" vb. argo ifadeler yer

düzenler. Çaylak da arkadaşlarının teklifi üzerine dilekçeyi imzalar.
Babaannesi bunu öğrendiğinde torununa çok kızar ve birkaç gün onunla
hiç konuşmaz. Çok üzülen Çaylak, kendisini affettirmenin yollarını arar.
Bütün kitapta ırkçılığın yanlışlığı işlenir. Bu arada babaanne, imza
kampanyasına katılmayan tek öğrenci olan kız öğrenciyi evinde misafir

almaktadır.

etmek ister. Babaannesinin ısrarına dayanamayan Çaylak, kızı eve davet

İçerdiği Konular: İnsani değerler,

eder. Çaylak ve Filozof büyük bir sürprizle karşılaşırlar.

milliyetçilik, hoşgörü, sevgi, özür
dilemek, anlayış, merak, saygı.

Etkinlik
Kitabın 58. sayfasında yer alan aşağıdaki bölüm üzerine öğrencilerle
hasbihâl yapılabilir:
“Soru sorabilmenin son derece kırılgan bir cesaret işi olduğunu ve
korunması gerektiğini savunurdu. Soru sorabilme cesareti önemliydi.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Sorular önemliydi! Hatta bazen cevaplardan bile… Merak etmek ve soru
sormak öğrenme açlığı hissetmekle ilgiliydi…”
*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

Çaylak İle Filozof 4 / Güzellik, İyiliktir
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128

Çaylak İle Filozof serisinin 4. kitabında güzellik konusu ele alınır. Çaylak
“Karanfil”

ile

tanıştıktan

sonra

başkalarının

kendisi

hakkındaki

Yaş Düzeyi: 12-13

düşüncelerini daha çok dert edinmeye başlar. Böylelikle dış görünüşü

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

onun için ciddi bir problem hâline gelir. Babaannesi onunla bu konuları

Olumsuz Öge: Argo ifadeler ve

konuşur. Güzelliğin dış görünüşle ilgili olmadığını anlatmaya çalışır.

Çaylak ile Karanfil arasındaki

İnsanı güzel yapan değerlerden ve sevgiden bahseder. Fotoğraf

duygusal yakınlaşmayı içeriyor.

albümündeki eski fotoğrafları karıştırır, onlar üzerine konuşurlar. Leyla

Genel mesajın yanında göz ardı
edilebilir.
İçerdiği Konular: Güzellik, iyilik,

sevgi, hoşgörü, var olmak.

ile Mecnunun bir hikâyesini anlatan babaanne, "İnsan kimi severse güzel
odur." der. İnsan olarak var olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.

Etkinlik
1)Öğrencilerle sayfa 94-97 arasında “Uzun seneler önceydi Çaylak…”
şeklinde başlayıp devam eden hikâye paylaşılıp güzellik konusunda
konuşulabilir.
2)“Söz Sende” etkinliği ile öğrencilerin kitapla ilgili düşünceleri alınabilir.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

3)Öncesi-Sonrası Etkinliği:
Aile fotoğraflarından (ya da ünlülerin fotoğraflarından) kâinatta var olan
her şeyin görünüşünün zamanla nasıl eskidiği, değiştiği gösterilmeye

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

çalışılabilir. Kitaptaki bir cümle bu etkinlikte kilit bir rol oynayabilir: "Bu
güzellik geçtikten sonra bana kalan ne olacak?".

www.acibadem.k12.tr
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Masallarla Çocuk Hakları
Özet
Tür: Masal
Sayfa Sayısı: 144

Çocuk hakları daha anlaşılır, dikkat çekici bir dilde ve eğlenceli bir

Yaş Düzeyi: 10-11

tarzda anlatılmıştır. Her bir masal bir çocuk hakkı ile ilgilidir.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Hak, adalet,

özgürlük, sorumluluk, bilinç,
sevgi, saygı, yardımlaşma,
bilgelik.

Etkinlik
1)Öğrencilerden çocuk hakları ile ilgili kompozisyon yazmaları istenebilir.
2)Quizizz veya Kahoot gibi web2 araçları üzerinden kısa cevaplı test
etkinliği yapılabilir.

Yücel Feyzioğlu-Doğu Batı Çocuk Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Mimar Sinan Mimarideki Osmanlı Mührü
Özet
Tür: İnceleme-Araştırma
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 15+
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 10+

Mimar Sinan'ın birçok mimari eseriyle ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca
dönemin padişahları hakkında ve dönemin koşullarıyla ilgili bilgiler
mevcuttur.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Milli Kültürün

korunması, tarih bilinci kazanma,
vatan sevgisi, sanat ve estetik.

Etkinlik
Gezi düzenlenerek eserler yerinde incelenebilir. Öğrenciler için akılda
kalıcı ve keyifli olacaktır.

Yavuz Bahadıroğlu-Panama Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Evliya Çelebi Hac Yolunca
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 168

Dünyanın bir çok yerini gezen Evliya Çelebi, padişahın emanetleriyle

Yaş Düzeyi: 10-11

mübarek topraklara doğru yola çıkıyor. Bu yolculukta kendisine dostu

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Emanete sahip

çıkılmak, emanetin ehline teslim

Sailî Çelebi ve hizmetçisi Kazım Efendi eşlik ediyor. Hac kafilesi,
Medine'ye varana kadar yağmur, fırtına, soğuk, çöl fareleri ve eşkıyalar
gibi birçok zorlukla karşılaşılıyor. Yüce Allah'ın yardımıyla tüm zorlukların
üstesinden gelen Evliya Çelebi, peygamber şehri Medine'yi dostlarına
anlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

edilmesi, peygamber sevgisi.

Etkinlik
Öğrencilerden Hac yolculuğu ile ilgili güzergâhta yer alan şehirler ile ilgili
görsellerin ve özet bilgilerin yer aldığı bir powerpoint sunumu
hazırlamaları istenebilir. Daha sonra materyallerden bir pano çalışması

Kadriye Bayraktar-Semerkand Çocuk

yapılabilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Evliya Çelebi Kudüs
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 88
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kudüs'te

peygamberler

değinilmektedir.

tarihi

ile

ilgili

geçmiş

önemli

olaylara

Peygamberimizin (s.a.s.) miraç yolculuğu, Mescid-i

Aksa'da çocukların yaşadıkları ve hissettikleri duygular, Hz. Davud'un
(a.s.) Câlut ile olan savaşı, Kanun-i Sultan Süleyman'ın rüyası gibi
Kudüs'ün geçmiş tarihinden çok güzel notlar barındırıyor.

İçerdiği Konular: Din, Mescid-i

Aksa, Kudüs, manevi değerler,
Kudüs tarihi.

Etkinlik
1)Öğrencilerden kitapta verilen bilgilerle ilgili olarak "İsrailoğulları'na
neden bu kadar çok peygamber gönderildiği" konusunu araştırmaları
istenebilir.
2)Öğrencilerle "Mescid-i Aksa neden bizim için bu kadar önemli?" konusuyla ilgili tartışma etkinliği yapılabilir.

Kadriye Bayraktar-Mavi Uçurtma Kitaplığı

3)Öğrencilerle Mescid-i Aksa maketi yapılabilir.
4)Kudüs ile ilgili görsel toplanarak bir pano oluşturulabilir.

*Bu kitap DKAB, Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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İbni Battuta : Bir Dünya Gezgini
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor

Bedri (İbni Battuta), Ravi ve Moşe Fas'ta yaşayan çok samimi
arkadaşlardır. Bu arkadaşlar yaramazlıklarıyla ün yapmışlardır. Bir gün
Bedri çok büyük bir kaza geçirir ve ağır yaralanır. Bedri iyileştiğinde ise
değişmiştir, farklı düşüncelere dalıp gitmekte, devamlı tefekkür etmek
istemektedir. Başka diyarlardaki insanları hayal ediyordur. Bedri ve

İçerdiği Konular: Sabır, cesaret,

arkadaşları bir gün sahilde oyun oynarken bir şişe bulmuşlardır. Bu şişe

yardımseverlik, sevgi, adalet,

onları kötü işlerle uğraşan insanlara götürmüştür.

dostluk, dürüstlük.

maceralarında

Ayrıca Bedri'nin

ona eşlik edecek Cebel adında bir şebek maymunu

vardır. Bedri'nin babası kadılık yapıyordur ve şehrin sayılan sevilen
kişisidir. Babasının bir gün Endülüs'e geçmesi gerekmektedir. Bedri'ye
gün doğmuştur. Hep düşündüğü başka diyarlara ilk adımını atacaktır. Bu
adım sonralardan dünyanın neredeyse tamamını yürüyecek olan
adımların ilki olacaktır. İbni Battuta'nın hikâyesi böylece başlamış
olacaktır. Günümüze bile kaynak olan Seyahatname'sini bu ziyaretlerinin
sonucunda yazmıştır.

Naz N. Varlı-Erdem Çocuk

Etkinlik
Bir öğrenci seçilip İbni Battuta rolü çalıştırılıp sınıflara sunum

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

yaptırılabilir.

İnancın Zaferi Çanakkale
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 240
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Çanakkale Zaferi'nin detaylı olarak anlatıldığı bu kitapta ilk bölümde
bizleri Çanakkale Savaşı’nın hemen öncesindeki Osmanlı Devleti'nin
siyasi ve askerî durumu karşılıyor. II. bölüme gelindiğinde Çanakkale
Cephesi'nde

yaşanan

hadiselerden

ve

savaşın

gidişatından

Olumsuz Öge:

bahsedilmektedir. III. bölümünde ise Çanakkale'de destan yazan Osmanlı

İçerdiği Konular: Fedakarlık,

insanının özellikleri, manevi dünyası ve yabancıların gözünde Osmanlı

vatanseverlik, sevgi, umut,

insanına

liderlik.

Destanı'nda kahramanlık gösteren askerlerimiz ve insanlarımızdan

değinilmiştir.

Kitabın

son

bölümlerinde

ise

Çanakkale

bahsedilmiştir.

Etkinlik
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öğrencilerden
şehitlerimizi ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan poster çalışmaları yapmaları
istenebilir.

Yavuz Bahadıroğlu-Nesil Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Güller Gülü Efendimiz (s.a.s) Çocukluk Yılları
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 80
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Şefkat, bereket,

kardeşlik, temizlik, vefa, sevgi.

Asr-ı saadette yaşayan İslam büyüklerinin çocukluklarının anlatıldığı “Gül
Çocuklar” serisinin ilk kitabı olan bu eserde Hz. Muhammed (s.a.s.)
anlatılmıştır. Ailesi hakkında kısa bir bilgi verilmiş, daha sonra süt
annesinin yanında geçirdiği yıllar anlatılmıştır. Sa'doğulları kabilesi onun
teşrifi ile bitmez tükenmez berekete nail olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.)
süt annesinden ayrılırken ne kadar çok üzülse de asla onları unutmamış,
yıllarca Hz. Halime’ye ve süt kardeşlerine karşı vefalı davranmıştır.
Annesinin yanına döndükten kısa bir süre sonra sevgili peygamberimiz,
annesini kaybetmiş ve dedesinin şefkat dolu kanatları altına sığınmıştır.
Dedesinin vefatından sonra ise amcası Ebu Tâlib’in himâyesi altında ilgi
ve alaka ile büyüyerek müstesna bir genç olarak yetişmiştir.

Etkinlik
Kitapta verilen bilgilerden hareketle peygamber efendimizin 15 yaşına

Adem Saraç-Erkam Yayınları

kadarki hayatıyla ilgili sınıf panosunda bir kronoloji çalışması yapılabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Hadisler ve Hikayelerle Hac ve Umre
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Hac ibadetinin dinimizdeki hükmü ve öneminden bahsedilir. Hac ve umre
ibadetinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili bilgiler verilir. Telbiye duasının
önemi ve anlamı verilir. Tavafın önemi ve Makam-ı İbrahim, Safa, Merve,
Arafat, Mina gibi hacla ilgili mekanlardan bahsedilir. Kurban ibadetinin

Olumsuz Öge: İçermiyor

hac ibadetiyle ilişkisi kurulur ve öneminden bahsedilir. Medine ve

İçerdiği Konular: Peygamber

Mescid-i Nebevi hakkında bilgiler verilir. Bu bilgiler verilirken güvenilir

sevgisi, ihlas, ziyaret, sevgi,

hadis kaynaklarıyla bazı âlimlerin eserlerinden istifade edilmiştir.

saygı, yardımlaşma, kurban.

Etkinlik
ALTINCI HİS: Hacla ilgili kavramların çıktısı alınır ve ilgili yerlerden kesilir.

Öğretmen

bir

kavram

seçer.

İlk

sıradan

başlayarak

öğrenciler,

öğretmene cevabı “evet” veya “hayır” olan sorular sorarlar. Soruyu soran
öğrencinin 1 soru ve 1 cevap hakkı vardır. Öğretmenin elindeki kavramı
bilen öğrenci başka bir kavram seçer. Sıra bozulmadan, kavramı seçen
öğrenciye, cevabı “evet” veya “hayır” olan sorular sorularak oyun devam

Veysel Akkaya-Aden

eder. Cevabı aranan kavramı bulan öğrenci bir sonraki oyuncu olur.
Bütün kavramlar bitene kadar oyun devam eder.
DİKKAT: *Sırası gelmeyen öğrenci cevap tahmininde bulunamaz ve soru

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

soramaz. *Sırası gelmeden müdahale eden öğrenci bir tur bekler.
*Kavramlar bir fanusun içine konulabilir. *Seçilen kavramı, seçen öğrenci
haricinde kimse görmemelidir. *Oyun esnasında öğrencilerin deftere ya
da kitaba bakmaları serbest bırakılmalıdır.
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Hadisler ve Hikayelerle Namaz
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Sabır, ibadet,

sorumluluk, zaman yönetimi, ihlas.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) namazın önemi ve namaz hassasiyeti
konusunda hadisleri açıklayıcı şekilde hikayeleştirerek anlatılmıştır.
Sahabe hayatlarından namazla ilgili meseleler de çocukların anlayacağı
dilde aktarılmıştır. Kitap içerdiği konular bakımından namaz ibadetine ait
genel bilgiler vermektedir. Namaz şuuru kazandırmak adına faydalı bir
kitaptır. Farz namazların yanında nafile ve sünnet namazlar gibi namaz
türlerini de içeriyor, bu anlamda da bilgilendirici. Cemaatle namaz
kılmanın ne tür faziletleri olduğundan bahsediliyor.

Etkinlik
Öğrencilerden

namazın

adabı,

farzları,

sünnetleri,

namazla

ilgili

anekdotlar, hadisler, ayetler gibi başlıklar altında araştırma yapmaları ve
bu konularla ilgili materyal hazırlamaları istenir. Öğrenciler hazırladıkları
materyalleri sınıfta sunar. En beğenilen materyallerden bir pano

Veysel Akkaya-Aden

oluşturulabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Hadisler ve Hikayelerle Oruç
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Yardımseverlik,

Orucun dinimizdeki yeri ve önemi ile ilgili bilgi verilmektedir. Oruç
tutmanın insana kazandırdıkları ile ilgili hikayeler yer almaktadır. Üç
aylarda oruç tutmanın faziletleri çocukların biliş seviyesine uygun şekilde
anlatılmaktadır. Oruç ibadetinin yolculuk esnasında ne şekilde yerine
getirileceği ile ilgili Hz. Muhammed (s.a.s.) hayatından örnek olaylar
işlenmektedir. Oruçlu iken dua etmenin ne derece önemli olduğu yine Hz.

irade farkındalığı, fedakarlık,

Muhammed'in (s.a.s.) hayatından örneklerle ifade edilmektedir. Ramazan

ahiret bilinci, kandiller, ibadet

ayı ve Ramazan Bayramı farkındalığı güçlü bir anlatımla aktarılmaktadır.

bilinci, dua, davranış kontrolü.

Oruç ibadetinin türleri Hz. Muhammed (s.a.s.) hayatından örneklerle
anlatılmaktadır ve Davud orucu hakkında bilgi verilmektedir.

Etkinlik
Öğrencilerden orucun adabı, farzları sünnetleri, oruçla ilgili anekdotlar,
hadisler, ayetler gibi başlıklar altında araştırma yapmaları ve bu
konularla ilgili materyal hazırlamaları istenir. Öğrenciler hazırladıkları

Veysel Akkaya-Aden

materyalleri sınıfta sunar. En beğenilen materyallerden bir pano
oluşturulabilir.

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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Hadisler ve Hikayelerle Zekat ve Sadaka
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128

Paylaşma ve yardımlaşmanın gönülden yapılacak bir ibadet olduğu

Yaş Düzeyi: 10-12

bilinci okuyuculara, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ve sahabenin hayatından

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor
İçerdiği Konular: Paylaşmak,

örneklerle aktarılmıştır. Kimlerin zekat ibadetini yerine getireceği
konusunda hadislerden örnekler verilmiştir. Zekatın kimlere ve nasıl
verildiği ile ilgili bu ibadetin gönül incitmeden, kibre kapılmadan,
kuralına uygun olarak verilecek kişilere teslim edilmesi ayrıntılı olarak

yardımlaşmak, birliktelik,

hikayelerde

cömertlik, kanaatkarlık.

verilecek malın iyi durumda olması şeklinde anlatılarak aslında bu maddi

anlatılmıştır.

Zekatın

nelerden

verileceği

konusunda,

ibadetin manevi mantığı aktarılmıştır. Zekat ibadetinin yanında sadaka
ibadeti ile ilgili de birçok hadise ve kıssaya yer verilmiş ve aynı zamanda
manevi boyutu vurgulanmıştır. Son olarak zekat ve sadaka ibadetinin
kişiye ve topluma kazandırdığı değerlerin vurgulandığı hadisler ve
kıssalarla kitap sonlanmaktadır.

Etkinlik
Veysel Akkaya-Aden

Öğrencilerden zekat ve sadakanın adabı, farzları sünnetleri, zekat ve
sadakayla ilgili ilgili anekdotlar, hadisler, ayetler gibi başlıklar altında
araştırma yapmaları ve bu konularla ilgili materyal hazırlamaları istenir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Öğrenciler

hazırladıkları

materyalleri

sınıfta

sunar.

En

beğenilen

materyallerden bir pano oluşturulabilir.

Hakikat Elçileri Peygamberlerimiz
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 120
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kitapta Hz. Âdem , Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz.
Yakup ve Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. İsa
peygamberlerin ve gönderildikleri toplumların kıssaları etkili bir dille
anlatılmış. İçinde toplumların başına gelen olayları anlatan somutlaştıran

Olumsuz Öge: İçermiyor.

resimler çizilmiş. Zaman zaman geçmişte yaşanmış hikayeleri güncel

İçerdiği Konular: Peygamber

hayata uyarlayarak okuyanı düşündüren ve anlatılanların sadece

sevgisi, doğruluk, dürüstlük,

geçmişle alakalı olmadığını ve bizim de ibret almamız gerektiğine

affedici olmak, sabır, merhamet,

vurgular yapılmış. Bu toplumlara gönderilen peygamberlerin mücadelesi,

sözünde durmak.

sabrı,

azimle

görevlerini

yerine

getirmelerine

şahit

oluyoruz.

İnanmayanların ise kendi seçimleri neticesinde helak olduklarını,
inananların yine kendi tercihi ile kurtulduklarını görüyoruz. Bunun dışında
Şeytan, Firavun, Nemrut gibi bireysel olarak Allah inancını inkar eden ve
ilahlık taslayan, sonunda Allah'ın gazabına uğrayan kimselerden de
bahsedilmiştir. Her kıssada farklı bir değer işlenmiştir.

Etkinlik
Aslıhan Atik-Beyan Çocuk

1)Öğrencilere en çok etkilendiği kıssa ya da peygamberin kim olduğu
sorulabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

2)Seçeceği bir peygamber ile ilgili bir materyal hazırlanması istenebilir.
3)Sınıfta sessiz sinema oyunu oynatılabilir. Herkes sırayla tahtaya çıkıp
kitapta geçen bir peygamberi anlatır, diğerleri hangi peygamber
olduğunu bilmeye çalışabilir.
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Hay Issız Adada Bir Çocuk
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96

Kralın kız kardeşinin çocuğu olan Hay Bin Yakzan, zorunlu olarak sepete

Yaş Düzeyi: 10

konulup denize bırakılır. Sonrasında bir adaya ulaşan bu bebek bir

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vefa, tefekkür,

ceylanı annesi bilir. Hayatın anlamını ve doğanın gerçeklerini araştıran
Hayy, yeryüzünü, gökyüzünü, hayvanları, bitkileri dikkatle inceleyerek
kendisini yaratanı araştırmaya başlar. Büyüdüğünde adaya Asal adında
bir misafir gelir. Bir insanla teması olmadığı için Hayy ve Asal zor

sevgi, merak, keşif, deneme,

zamanlar yaşarlar fakat daha sonra aralarında bir iletişim ve bilgi akışı

akılcılık.

sağlanır.

Etkinlik
1)Hayy b. Yakzan tiyatrosu yapılabilir.
2)Öğrencilerden kitapta en çok ilgilerini çeken kısımla ilgili resim
çizmeleri ya da yazı yazmaları istenebilir.
3)Öğrencilerden kitabı okurken Hayy yerine kendilerini koymaları

İbn Tufeyl-Uğurböceği Yayınları

istenerek böyle bir durumda ne yapılacağı sorulabilir.
49Öğrencilerle Hay bin Yakzan'ın animasyon filmi izlenebilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Hayatı Güzelleştiren Ahlak Hikayeleri - 1
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Kitapta ibadet, edep, iyilik, sevgi, doğruluk, hırs, vefa, merhamet,
paylaşma, şefkat gibi farklı ahlâki özelliklere dair 52 hikâye vardır.
Hikâyeler; konularına uygun olarak bir ayet-i kerim, hadis-i şerif ya da
vecize ile eşleştirilmiştir. Kitabın yazarı, bir veya iki sayfalık kısa ama etkili

Olumsuz Öge: İçermiyor.

hikâyelerle ilgili olarak şöyle der: “İnsan, yaşanması gerekeni, yaşanmış

İçerdiği Konular: Kişilik, doğruluk,

olandan hareketle daha çabuk kavrar. Bundandır ki hikâye anlatma,

ibadet, edep, iyilik, sevgi, şefkat,

eğitim ve terbiyede, davet ve tebliğde, özellikle tercih edilen bir yöntem

hırs, vefa, merhamet, paylaşma.

olmuştur.”

Etkinlik
Öğrencilerle “Mikrofon Sende” etkinliği düzenlenebilir. Öğrenciler en
beğendikleri hikâye ile ilgili iki dakikalık bir paylaşım yapabilirler.

Mehmet Âkif Karayel-Erkam Yayınları

*Bu kitap DKAB ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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Hayatı Güzelleştiren Ahlak Hikayeleri - 2
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 90
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Kitapta ibadet, edep, iyilik, sevgi, doğruluk, hırs, vefa, merhamet,
paylaşma, şefkat gibi farklı ahlâki özelliklere dair 40

hikâye vardır.

Hikâyeler; konularına uygun olarak bir ayet-i kerim, hadis-i şerif ya da
vecize ile eşleştirilmiştir. Kitabın yazarı, bir veya iki sayfalık kısa ama
etkili hikâyelerle ilgili olarak şöyle der: “İnsan, yaşanması gerekeni,

İçerdiği Konular: Emek, tecrübe,

yaşanmış olandan hareketle daha çabuk kavrar. Bundandır ki hikâye

cömertlik, dostluk, sabır, sevgi,

anlatma, eğitim ve terbiyede, davet ve tebliğde, özellikle tercih edilen bir

ümit, dürüstlük, merhamet, vefa.

yöntem olmuştur.”

Etkinlik
Öğrencilerle “Mikrofon Sende” etkinliği düzenlenebilir. Öğrenciler en
beğendikleri hikâye ile ilgili iki dakikalık bir paylaşım yapabilirler.

Mehmet Âkif Karayel-Erkam Yayınları

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Hayatın İçinden Sevgi Hikayeleri - 1
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 216
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

Hayatın İçinden başlığı altında 76 hikâye vardır. Hatıralar başlığı altında
ise 16 hikâye bulunur. Okuyan herkesin hayatından izler bulabileceği,
kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün,
bazen de sevgi ile dolduran kısa fakat çarpıcı hikâyeler ihtiva eder.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hikâyelerin kahramanı bazen balon almak isteyen fakir bir çocuk bazen

İçerdiği Konular: Aile, ibadet,

evladını bekleyen ihtiyar bir kadın olur. Bazen hasta bir adam bazen şehit

inanç, şefkat, merhamet, adalet,

düşen bir asker bazen de yaşlı bir çınar ya da elma ağacı olabilir. Fakat

sevgi, cömertlik, güzel ahlak.

hikâyelerin kahramanları gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz kişilerdir.
Hikâyeler bazen ahlâki bir davranışı bazen bir inancı bazen de ihmal
edilen bir ibadetin önemini anlatır. Okuyacağınız hikâyeler, yaşadığınız
"Hayatın İçinden" ölümsüz bir hayata açılan birer pencere gibidir. Bir
kaplumbağadan ya da bir kuzudan hayatınızın dersini alabilirsiniz.

Etkinlik
Cüneyt Suavi-Genç Timaş

Kitapta yer alan bazı hikâyeler drama olarak sunmaya son derece
elverişlidir. Öğrencilerden en beğendikleri hikâyeyi küçük gruplar
hâlinde drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Hayatın İçinden Sevgi Hikayeleri - 2
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 224

Hayatın İçinden başlığı altında 22 hikâye vardır. Hatıralar başlığı altında

Yaş Düzeyi: 11-13

ise 11 hikâye bulunur. Okuyan herkesin hayatından izler bulabileceği, kimi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Aile, ibadet,

zaman güldüren kimi zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün bazen
de sevgi ile dolduran kısa fakat çarpıcı hikâyeler ihtiva eder. Hikâyelerin
kahramanı bazen Allah’tan bisiklet isteyen küçük bir çocuk bazen de
insanları define yalanıyla kandırmak isteyen açgözlü bir adam olur.

inanç, şefkat, merhamet, adalet,

Bazen acımasız bir kadın bazen de fakir bir anne olabilir. Fakat

sevgi, cömertlik, güzel ahlak.

hikâyelerin kahramanları gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz kişilerdir.
Bazen de hikâyelerin yazarı lise ya da üniversitede öğrenci olduğu yıllarla
ilgili hatıralarını paylaşır. Hikâyeler bazen ahlâki bir davranışı bazen bir
inancı bazen de ihmal edilen bir ibadetin önemini anlatır. Okuyacağınız
hikâyeler, yaşadığınız "Hayatın İçinden" ölümsüz bir hayata açılan birer
pencere gibidir. Bazen bu hayatta küçük bir limon ağacından insanlık
dersi alabilirsiniz.

Etkinlik

Cüneyt Suavi-Genç Timaş

Kitapta yer alan bazı hikâyeler drama olarak sunmaya son derece elverişlidir. Öğrencilerden en beğendikleri hikâyeyi küçük gruplar hâlinde
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları istenebilir.

Hayatın İçinden Sevgi Hikayeleri - 3
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 240

Hayatın İçinden başlığı altında 14 hikâye vardır. Hatıralar başlığı altında
ise 8 hikâye bulunur. Okuyan herkesin hayatından izler bulabileceği, kimi

Yaş Düzeyi: 11-13

zaman güldüren kimi zaman düşündüren, gönlünüzü bazen hüzün bazen

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

de sevgi ile dolduran kısa fakat çarpıcı hikâyeler ihtiva eder. Hikâyelerin

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kahramanı bazen kundakta terkedilmiş bir bebek bazen dağda inzivaya

İçerdiği Konular: Aile, ibadet,

çekilmiş ihtiyar bir adam olur. Acımasız bir babanın küçük oğlu bir

inanç, şefkat, merhamet, adalet,
sevgi, fedakarlık, güzel ahlak.

merhamet kahramanı olabilir. Fakat hikâye kahramanları gerçek hayatta
karşılaşabileceğiniz

kişilerdir.

Hikâyelerin

yazarı

bazen

de

kendi

hatıralarını paylaşır. Çanakkale gazisi bir akrabasını anlatır, üniversite
hocası olan yazar, okuldan atılan bir öğrencisinden hayatının dersini alır.
Hikâyeler bazen ahlâki bir davranışı bazen bir inancı bazen de ihmal
edilen bir ibadetin önemini anlatır. Bazen bu hayatta koca koca
profesörler küçük bir çocuktan ders alabilir. İhtiyar bir adamın kapıya
astığı fener, zengin bir cahilin ruhunu aydınlatabilir. Okuyacağınız
hikâyeler, yaşadığınız "Hayatın İçinden" ölümsüz bir hayata açılan sanki
birer pencere gibidir. Marmara depreminde kaybettiği sevdiklerini kendi

Cüneyt Suavi-Genç Timaş

elleriyle toprağa veren bir insanın, vuslatı gözlediği bir pencere...

Etkinlik
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Kitapta yer alan bazı hikâyeler drama olarak sunmaya son derece
elverişlidir. Öğrencilerden en beğendikleri hikâyeyi küçük gruplar
hâlinde drama olarak sınıf arkadaşlarına sunmaları istenebilir.
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İlk Müslüman Çocuk - Hz. Ali'nin Çocukluk Yılları

Tür: Hikâye

Özet

Sayfa Sayısı: 120

Kitap Ebu Tâlib’in hanımı Hz. Fâtıma binti Esed’in (r.a.) gördüğü müjdeli

Yaş Düzeyi: 12-13

bir rüya ile başlar. Daha sonra rüyasında Hz. Fâtıma’ya müjdelendiği gibi

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

bir erkek evlâdı dünyaya gelir ve peygamber efendimizin (s.a.s.) teklifi

Olumsuz Öge: İçermiyor.

üzerine ona Ali ismini verirler. Mekke’de kıtlık yıllarının hâkim olduğu bir

İçerdiği Konular: İnanç, sadakat,

zamanda peygamber efendimiz (s.a.s.) Hz. Abbas ile beraber ailesi çok

peygamber sevgisi, vefa.

kalabalık olan Ebû Talib’e yardım etmek isterler. Hz. Abbas, Câfer’i
yanına alır. Peygamber efendimiz (s.a.s.) ise Ali’yi yanına alarak bakımını
üstlenir. Bu sırada Hz. Ali 5 yaşlarındadır. Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
ailesinin bir ferdi gibi olur. Hz. Muhammed (s.a.s.) ile muhterem eşi Hz.
Hatîce’nin (r.a.) namaz kıldıklarını görünce merak eder ve ne yaptıklarını
sorar.

Aldığı

cevaplarla

Müslüman

olmaya

karar

verdiğinde

10

yaşındadır. Onun bu kararına babası ve annesi de destek olurlar. Böylece
İslam tarihinde ilk dört Müslümandan biri olur. İslam’a davetin gizli
olarak devam ettiği yıllarda Allah Resûlü’nün en yakın yardımcılarından
biri de 13 yaşındaki Hz. Ali’dir.

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Etkinlik
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Öğrencilerden Hz. Ali’nin İslam tarihindeki yeri ve önemi ile ilgili bir
araştırma yapması istenebilir. Öğrenciler buldukları bilgileri sınıfta
sunabilir, bu bilgilerden hareketle bir pano çalışması yapabilirler.

İlk Namaz
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 80
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kitap 6 hikâye ihtiva eder. "İlk Namaz" hikâyesi, çocukluk döneminde
annesi tarafından namaza güzel bir şekilde teşvik edilen çocuğun
anılarından oluşmaktadır. Çocuk, annesinin namazı sevdirme konusunda
kendisine ne kadar sabırlı ve merhametli yaklaştığını, nasıl dua edeceğini

Olumsuz Öge: İçermiyor

öğrettiği ve kendisine nasıl abdest aldırdığını anlatır. "And" isimli

İçerdiği Konular: İbadet

hikâyede arkadaşlık ilişkilerinin ele alındığından ve arkadaşlıkla ilgili

alışkanlığı, dua, fedakarlık,

yapılan

dostluk, vatan sevgisi, mizah.

kahramanı, yemek yemeyi çok sevdiği için para yetiştiremez ve lokantada

fedakarlıklardan

bahsedilir.

"Lokanta

Esrarı"

hikâyesinin

çalışmaya başlar. Lokantada çalışırken aslında yediği o lezzetli yemeklerin
hiç de sağlıklı malzemelerden yapılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar.
Bu süreçten sonra annesinin yemeklerinin daha kıymetli olduğuna karar
verir.

Etkinlik
Öğrencilerinize kıldıkları ilk namazı ya da tuttukları ilk orucu hatırlayıp

Ömer Seyfettin-Ser

hatırlamadıkları sorulur. Öğrencilerden bununla ilgili bir hikaye yazmaları
ya da paylaşım yapmaları istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Ölümsüz Aile
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 108
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: Zaman zaman

"lanet olası" gibi kötü dilekler

Tak ailesi bir pınardan gelen suyu içerek ölümsüz olmuştur. On bir
yaşındaki Winnie aynı pınardan su içmeye yeltendiğinde Jessie buna
engel olmak için kızı kaçırır. Çünkü ölümsüzlük kulağa hoş geldiği kadar
güzel bir şey değildir. Roman boyunca Tak ailesinin ve Winnie'nin
birbirlerini korumak için göze aldıklarını okuyoruz.

içeren ifadeler geçiyor. Genel
mesajın yanında göz ardı
edilebilir.
İçerdiği Konular: Yaşam, ölüm,

dostluk, arkadaşlık, aile.

Etkinlik
Bu kitap beyaz perdeye uyarlanmıştır. 2002 yapımlı aynı ismi taşıyan film,
kitap okutulduktan sonra öğrencilere izletilebilir.Böylece öğrencilerin,
öğretmen rehberliğinde film-kitap arasında karşılaştırma yaparak eseri
eleştirmelerine imkan sağlanabilir.

Natalie Babbitt-İş Bankası Kültür Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Simurg'a Yolculuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12

Ali Şir Nevayi ve Hüseyin Baykara çok yakın iki arkadaştır. Daha okul
yıllarındayken maceralı ve zorlu yolculukları deneyimlerler. Sonsuzluğun
kendi içlerinde olduğunu fark ettikleri gün birbirlerine söz verirler. Ali Şir

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Nevayi Türkçe dili için her şeyi yapacağının Hüseyin Baykara ise siyasette

Olumsuz Öge: İçermiyor.

adından söz ettireceğinin yeminini ederler. Tüm hayatlarını buna adarlar.

İçerdiği Konular: Tarih bilinci, dil

Başlarına türlü belalar gelir, sıkıntılar çekerler. Ama sonunda Ali Şir

bilinci, arkadaşlık.

Nevayi dünyaca bilinen saygı duyulan bir dilin adı (Nevayi Türkçesi),
Baykara ise siyaset alanında adını tarihe yazdıran bir hükümdar olur.

Etkinlik
Öğrencilerle, Simurg'a ulaşmaları halinde ondan yapmasını istedikleri bir
hayallerinin resmini çizme çalışması yapılabilir.

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Kalbimin Efendisi - 1
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144

571 yılı Fil Olayı ile başlayan kitap, peygamber efendimizin (s.a.s.)

Yaş Düzeyi: 11-13

çocukluk ve gençlik yıllarını konu alıyor. Doğumunda meydana gelen

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

olağanüstü olaylar, ailesi ve süt annesi ile olan ilişkileri anlatılıyor.

Olumsuz Öge: Mucizelere fazlaca

yer vermesi, peygamberimizin
(s.a.v.) beşeri yönünü
gölgeleyebilir.

Beklenen peygamber olan efendimizin (s.a.s.) yaşadığı dönemde fark
edilen

bazı

özelliklerinden,

güzel

ahlâkından,

vefasından,

dürüstlüğünden örnekler veriliyor. Allah’ın himayesi altında oluşundan
bahsederken doğruyu ve güzeli seçen her kulun aslında Allah’ın
koruması altında olduğu vurgusu yapılıyor. Haksızlığa karşı duruşu ve

İçerdiği Konular: Sevgi,

adaletli hakemliği ile devam eden kitapta efendimizin (s.a.s.) biz

doğruluk, şefkat, aile, adalet,

ümmetine yaptığı tavsiyelerden de bahsediliyor.

adap, yardımseverlik, sabır,
peygamber sevgisi, vefa.

Etkinlik
Kitapta yer alan konular ile ilgili sorular hazırlanır. Sorular küçük
kağıtlara yazılır. Bir fanusun içine bırakılır. Fanustan çekilen soruların

Salih Suruç-Genç Timaş

cevabı verilmeye çalışılır. En çok doğru cevap veren öğrenci oyunu
kazanır. Oyun gruplarla ya da bireysel olarak da oynanabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Kalbimin Efendisi - 2
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: Mucizelere fazlaca

Kitap peygamber efendimize özellikle gençlerin iman edişine vurgu ile
başlıyor. Hz. Ali'nin iman edişi ve sadık dost olarak nitelendirilen Hz. Ebu
Bekir'in imanı ile devam ediyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın annesinin baskısı
karşısındaki direnişini ve gelen ayet üzerine Allah'a iman noktasında
anne babaya tabi olunmayacağı belirtiliyor. Yakın akrabalardan başlayan

yer vermesi Peygamberimiz'in

tebliğin Ebu Leheb ve Ebu Talib'in efendimize (s.a.s.) bakış açıları ve

(s.a.s.) beşeri yönünü

tavırları anlatılıyor. Açıktan tebliğ emrinin gelişi ile efendimizin Safa

gölgeleyebilir.

tepesinden yaptığı konuşma, efendimize yapılan tekliflere karşı "Ayı ve

İçerdiği Konular: Sevgi,

güneşi elime verseler davamdan vazgeçmem!" ifadesine yer veriliyor. Hz.

doğruluk, şefkat, aile, adalet,
adap, yardımseverlik, sabır,
peygamber sevgisi, vefa.

Hamza ve Hz. Ömer'in müslüman oluşu, ayın ikiye yarılması mucizesi, Ebu
Talib ve Hz. Hatice'nin vefatı ile devam eden kitapta Taif yolculuğu, İsra
ve Miraç olaylarına da yer verilmiştir. Kitabın son bölümleri ise hicretten
bahsediyor.

Etkinlik
Salih Suruç-Genç Timaş

1)Genç sahabeler hakkında araştırma yapılabilir. "Kim hangi yaşta iman
etti, ve nasıl hizmetlerde bulundu?" sorularına cevap aranabilir.
2)Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in (r.a.) öne çıkan özellikleri hakkında sunum
hazırlanabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

3)Öğrencilerden sadakat ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) konulu bir konuşma
yapmaları istenebilir.
4)Öğrencilere "İsra ve Miraç nedir, Kudüs Müslümanlar için ne ifade
eder?" konulu bir sunum hazırlama ödevi verilebilir.

www.acibadem.k12.tr

101

Kalbimin Efendisi - 3
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: Savaş tasvirleri

Peygamber efendimizin Medine'ye hicreti ile başlayan, serinin üçüncü
kitabı yine genç hatta çocuk yaşta iman eden bir sahabi olan Enes bin
Malik'in hikâyesi ile devam ediyor. Ensar-muhacir kardeşliğinin hemen
ardından Mescid-i Nebi'nin inşa edilmesi anlatılır. Bedir, Uhud ve
Hendek savaşlarının anlatıldığı kitapta her bir savaş ve fetihten

şiddet içerikli olarak ayrıntılı

Müslümanların çıkarması gereken derslere de yer verilir. Ayetlerle

şekilde işlenmiş.

desteklenen anlatım, kitabı sadece kronolojik bir anlatım olmaktan

İçerdiği Konular: Sevgi,

kurtarmıştır. İslam'a davet mektupları, Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi,

doğruluk, şefkat, aile, adalet,

Huneyn Gazvesi anlatılmıştır. Peygamber efendimizin (s.a.s.) süt kardeşi

adap, yardımseverlik, sabır,
peygamber sevgisi, vefa.

Şeyma ile karşılaşması ve bir vefa örneği olarak Mekke'de kalmayarak
Medine'ye dönüşü ise duyguların yoğunlaştığı bölümleri oluşturmuştur.
Kitabın son kısmında efendimizin oğlu İbrahim'in vefatı ve Veda Hutbesi
ile efendimizin (s.a.s.) vefatları hüzünlü bir şekilde anlatılmış.

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:

Salih Suruç-Genç Timaş

Hicrette efendimizin (s.a.s.) aldığı tedbirler nelerdir? Efendimizin
Allah'ın yardımı kendisiyle olmasına rağmen tedbirler alması bize
neyi anlatır?
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Medine'de efendimiz (s.a.s.), kalacağı yeri belirlerken yaptığı
uygulama bize neyi anlatır?
Ensar-muhacir kardeşliği günümüzde nasıl uygulanabilir?
Bir İslam'a davet mektubu yazacak olsan kime ve nasıl yazardın?

Kalbini İyileştirmek İster misin?
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 176
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Eser beş bölümden oluşur. “Bakış Açıları” başlıklı ilk bölümde yirmi
hikâye anlatılır. “İkili Öyküler” başlığını taşıyan ikinci bölümde iki
kahramanın yer aldığı sekiz hikâye yer almaktadır. Yirmi üç hikâyenin
anlatıldığı üçüncü bölümde ise “İnsanı Onaran Meseller”e yer verilmiştir.

Olumsuz Öge: “Boş Yumurta”

“Mesel Tadında Yaşanmış Öyküler”e yer verilen dördüncü bölümde ise

(s.122-129) hikâyesinde Hz. İsa

on adet hikâye anlatılmıştır. On hikâyelik “Yaşanası Öyküler” bölümü

ile ilgili anlatılanlar İslam

kitabın beşinci ve sonuncu kısmıdır. Yazarının da ifadesiyle bu hikâyelerin

inancına uymamaktadır.

kahramanları

İçerdiği Konular: Paylaşma,

sabır, azim, vefa, adalet, dostluk,
ümit, hürmet, denge, sevgi.

“Hindistan’da

bir

sucu,

yaşlı

bir

Kızılderili,

Japon

adalarındaki iki keşiş, Bağdat’ta bir tüccar…”dır. Ölümden Sonra, Akıl
Okulu, Çatlak Kova, Korku, Ağ, Zehir, Son Günmüş Gibi, Gece Mesaisi
günümüz gençlerinin gönüllerine şifa olabilecek güzel hikâyelerden
bazılarıdır.

Etkinlik
Öğrencilerle “Söz Sende” etkinliği yapılabilir:

Metin Karabaşoğlu-Nesil

• En beğendiğiniz hikâyeyi anlatınız.
• Bu hikâye üzerine 2 dakikalık bir konuşma yaparak, sizde uyandırdığı
duyguyu arkadaşlarınızla paylaşınız.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Kuranı Merak Ediyorum
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 152
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) en büyük mucizesi Kur’ân-ı Kerîm hakkında
çocukların akıllarına gelen sorulara cevaplar verilmeye çalışılmıştır.
Kur’an, niçin Arapça? Kur’an’ı, sadece Türkçesi’nden okusak daha iyi
olmaz mı? Peki, anlamadığımız halde Arapça Kur’an okumanın ve
dinlemenin bize ne faydası var? Kur’an, madem Allah’ın sözüdür, neden

İçerdiği Konular: İnanç, tefekkür,

insan sözlerine benziyor? Kur’an neden 23 sene gibi uzun bir zaman

bilim, tabiat.

içinde gönderildi? Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı bilimsel mucizeler…
Madem Kur’an’da böyle bilimsel mucizeler var, neden onları hep
Müslüman olmayanlar keşfediyor? Eser, okur ile hasbihal eder gibi rahat
bir üslupla kaleme alınmıştır. Konular ara başlıklarla bölünerek uzun ve
yorucu bir metin olmaktan çıkarılmıştır. Sonunda Kur’ân-ı Kerim ile ilgili
en önemli kavramların açıklandığı küçük bir sözlük bölümü eklenmiştir.

Etkinlik
1)“Kur'an ve Kainatı Birlikte Okuyoruz” adlı bir pano çalışması yapılabilir.

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

Kur'an-ı Kerim’de kainattaki ayetler üzerine düşünmeye sevk eden
ayetlere yer verilebilir. (Kur’an'da geçen bitkiler, hayvanlar, gece ve
gündüz, yıldızlar, dağlar vb. hakkında)

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

2)Kitabın

sonundaki

sözlük

bölümünden

sınıf

panosuna

"Kur'ân

Kavramları" adında bir pano çalışması yapılabilir.
3)Kitapta verilen bilgilerden hareketle bir araştırma yapılarak "Kur'ân ve
Bilim" başlıklı bir pano çalışması da yapılabilir.

Kuşların Dili
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

''Bu zamanda hiçbir topluluk padişahsız olur mu? O halde biz de
kendimize

padişah

seçelim."

diyen

kuşlar,

Hüdhüd

kuşunun

rehberliğinde kuşların sultanı Simurg'a doğru yolculuğa çıkarlar. Kuşlar
yolculuk sırasında Hüdhüd'e mazeretler ileri sürerler. Hüdhüd onlara ikna

Olumsuz Öge: İçermiyor.

edici cevaplar verince yollarına devam ederler. Önlerindeki yedi vadiyi

İçerdiği Konular: Sabır, kararlılık,

geçerek Simurg'a ulaşacaklardır. Yedi vadi istek, aşk, bilgi, istiğna (gönül

cesaret, umut, benliğinden

tokluğu, doygunluk), tevhid, hayret ve son olarak da yokluk vadisidir.

vazgeçiş.

Kuşlar yola düşerler, kimi yolda kalır, kimi yem bulmak için iner, kimi
açlıktan ölür. Sonunda yüz binlerce kuştan sadece otuz kuş hasta ve
bitkin halde vadileri aşarlar. Hepsi pervane gibi Simurg'un aşkından
eriyip giderler. Hepsinin önüne birer kağıt konur ve o kağıtta başından
beri ne yapıp ettilerse onlar yazılıdır. Öyle utanmışlar ki canları da yok
olmuş halde arınırlar. Sonunda Simurg, beliriverir. Aslında Simurg
dediklerinin kendilerinden ibaret olduğunu anlarlar. Simurg'a bakınca
kendilerini görürler, kendilerine bakınca da Simurg'u görürler.

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

Etkinlik
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak kitap hasbihali yapılabilir:
Hikâyenin ana fikri nedir?

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Hikâyede Hüdhüd kuşu kimi temsil eder?
Hikâyede Simurg kimi temsil eder?
Hikâyede kaç vadiden geçilir?
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Kutlu Peygamberim
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 10

Hz. Muhammed'in Gençlik ve Çocukluk Dönemi: Bu bölümde Hz.
Muhammed'in (s.a.v) doğumu ile başlayıp, babasının ve annesinin vefatı,
dedesi ve amcasının sahiplenmesi, gençliği, evliliği ve güvenilir insan

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5

oluşu anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Peygamberlik Dönemi:

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hz. Muhammed'e (s.a.s) gelen ilk vahiy, davetin yaygınlaştırılması,

İçerdiği Konular: Sevgi, saygı,

Daru'l-Erkam, Müslümanlara yapılan baskı ve eziyetler, Habeşistan'a

hoşgörü, adalet, yardımseverlik,

hicret ve Hz. Hatice ile Ebu Talib'in vefat ettiği hüzün yılı, Taif yolculuğu

güven, dostluk, aile, kardeşlik.

ve Akabe Biatları anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Hicreti ve
Medine Dönemi: Bu bölümde Hicret ve Ensar-Muhacir kardeşliği
anlatılmaktadır. Yeni bir devletin kuruluşu, Bedir, Uhud ve Hendek
savaşları anlatılmaktadır. Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında
yapılan Hudeybiye Antlaşması, Hayber'in fethi, Bizans ile ilk savaş Mute
savaşı, Mekke'nin fethi, veda hutbesi ve peygamber efendimizin vefatı ile
kitap sonlanmaktadır.

Etkinlik
Vural Kaya-Nar Çocuk

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:
Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede, kaç tarihinde doğmuştur?
Hz. Muhammed'in (s.a.s.) anne, baba, amca, dede, eş ve çocukla-

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

rının isimleri nelerdir?
Hz. Muhammed'e(s.a.s.) gelen ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?
Hz. Muhammed'in (s.a.s.) güvenilir ve dürüst olma özelliğinden dolayı ona verilen lakab nedir?

Kuyudaki Çocuk Hz. Yusuf
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 80
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Kitapta Hz. Yusuf’un kıssası anlatılmıştır. Kardeşlerinin kıskançlığına
maruz kalır ve sonunda kuyuya atılır. Daha sonra kuyudan kurtaran kişiler
tarafından Mısır’da köle olarak satılır. Satın alan kişi Mısır'ın en yetkili
kişilerinden Aziz'dir. Hanımı Züleyha ile kendisinin hiç çocuğu olmamış,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hz. Yusuf'u da kendi çocukları gibi büyütme niyetiyle satın almıştır.

İçerdiği Konular: Sabır, ahlak,

Aradan yıllar geçer, Yusuf büyür. Fiziki güzelliği daha da ortaya çıkar.

iman, kıskançlık, iffet, affedicilik.

Aziz'in hanımı Züleyha, Hz. Yusuf'a karşı farklı hisler beslemeye başlar ve
ona olan aşkı yüzünden Hz. Yusuf zindana atılır. Yıllarca bu çileye
katlanan Hz. Yusuf bir gün hükümdarın gördüğü rüyasını tabir ederek
zindandan kurtulur ve hükümdarın hazinelerinden sorumlu yardımcısı
olur. Daha sonra Mısır’da kıtlık yılları geldiğinde Hz. Yusuf kardeşleri ile
karşılaşır. Kendisini tanımayan kardeşlerinden intikam almaz, güzel bir
plan yapar ve onlar yıllar önce yapmış oldukları kötülüklerden dolayı çok
pişman olurlar. Hz. Yusuf ailesine kavuşur.

A. Yılmaz Boyunağa-İlk Genç Timaş

Etkinlik
Öğrencilerle beraber Hz. Yusuf kıssası tiyatro olarak canlandırılıp
özellikle kardeşler arasında yaşanan kıskançlık meselesinde empati

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

kurmaları sağlanabilir. Öğrencilere kendileri Hz. Yusuf'un abileri yerinde
olsaydı, nasıl bir davranış sergileyecekleri sorulabilir.
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Küçük Büyükler
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor

İslam dininin Medine’de ilk defa yayılması ve Hz. Eyüb ve aile fertlerinin
Müslüman oluşuyla başlar. Daha sonra ailenin babası Akabe Biatları için
Mekke’ye gider. Evin küçük ve pek akıllı kızı sevgili peygamberimize
selam söylemeyi ihmâl etmez. Mekke dönüşü baba, küçük kızına şu güzel
haberi verir. Küçük Amre’nin selâmını Allah Resûlü’ne ulaştırmıştır.

İçerdiği Konular: Misafirperverlik

Babaları şu büyük müjdeyi de ekler: Allah Resûlü Medine’ye hicret

sorumluluk, aile ilişkileri, nezaket,

edecektir. Âlemlerin Sultânı Medîne’ye teşrif buyurunca bu kutlu âile en

peygamber sevgisi, cömertlik.

büyük saâdete nâil olur. İslam tarihine altın harflerle yazılan bu mesut
ailenin birbirinden güzel hatıralarını okurken, onların böylesine bir
devlete nasıl lâyık olduklarını da anlayacaksınız.

Etkinlik
Öğrencilerle “Allah Resûlü (s.a.s.) bulunduğunuz şehre hicret etseydi
sizin evinizde misafir olarak kalsaydı evinizde ve aile yaşamınızda neler

Adem Saraç-Erkam Yayınları

değişirdi?” sorusu üzerinden fikir paylaşımı yapılabilir.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Küçük Şehîd
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Hz. Umeyr, Müslüman olan iki abisinden İslam dinini öğrenir ve
Müslüman olur. En büyük abisi Utbe ile diğer üç kız kardeşi ise müşriktir.
Anneleri de evlatlarının Müslüman olmasına karşıdır. Hatta abisi Sa’d’ı
dininden döndürmek için çok gayret eder. Yemeyi içmeyi terk eden

Olumsuz Öge: İçermiyor.

annesi,

İçerdiği Konular: İnanç, anne

vazgeçmeyince, müşrik anne oğlu Sa’d’ı mahzene hapseder. Fakat Umeyr

baba sevgisi, peygamber sevgisi,

abisinin mahzenden kurtulmasına yardımcı olur. Umeyr iki abisi ile

şehadet, merhamet.

birlikte Medine’ye hicret ettiğinde on beş yaşlarındadır. Peygamber

ölümünden

kendisinin

sorumlu

olacağını

söyler.

Sa’d

efendimiz (s.a.s.) onu Sa’d Bin Muâz ile kardeş ilan eder. Bedir Savaşı
hazırlıkları başladığında Umeyr de savaşa katılmak ister fakat yaşı küçük
olduğu için orduya katılmasına izin verilmez. Çok üzülen Umeyr Allah
Resûlü’nün

(s.a.s.)

huzuruna

çıkıp

ısrarla

rica

eder.

Sevgili

peygamberimiz bu aslan yürekli cesur sahabesini daha fazla üzmek
istemeyerek onun da orduya katılmasına müsaade eder. Böylelikle Umeyr
Bin Ebu Vakkas Bedir Savaşı’nın en küçük şehidi olmak şerefine nail olur.

Adem Saraç-Erkam Yayınları

Etkinlik
1)Kitabın tiyatrosu yapılabilir.
2)Öğrenciler kitabın içerisinde dikkatlerini çeken bir yeri sınıfta arka-

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

daşlarıyla paylaşabilir.

105

Küçük Şehzade
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Şehzade Süleyman’ın hat çalışmasının anlatıldığı ilk hikâyede, kendi
adını yazıp çalışmasını çok beğenen şehzade, hemen bunu sultan
babasına göstermek ister. Sultanın muhafızı Abdullah ile konuşunca
şehzade hatasını anlar. “Kırk Bin Kapılı Hazine” isimli hikâyede ise
Şehzade Süleyman bir rüya görür. Düşünde bir çoban köpeğinin sırtında

İçerdiği Konular: Edep, tevazu,

dağları tepeleri dolaşır. Dadısından rüyasını yorumlamasını ister. Üçüncü

cömertlik, adalet, ilim, kanaat,

hikâyede ise şehzade Süleyman sarayda neden bu kadar çok muhafız

şükür.

olduğunu sorgular. Dördüncü ve beşinci hikâyeler ise bir padişah ile veli
bir zatı hikâye eder. Ülkesini adâletle yöneten ve halkı tarafından çok
sevilen bir padişah vardır. Sultan, âlimlere çok değer verir. Bir gün
ülkesine Abdülkâdir adında genç bir âlim gelir ve sultanın sevgisini
kazanır. Hükümdarın düşmanları İzak adındaki bir Yahudi âlimini casus
olarak saraya sokarlar. İzak, sultanın takdirini kazanarak Abdülkâdir ile
hükümdarın arasını açmaya çalışır.

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Malcolm X - Hacı Malik El-Şahbaz
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hristiyan ve siyahi bir ailede doğan Malcolm X adlı İslam düşünürünün
çocukluk yıllarından itibaren hayat öyküsü ve onun verdiği mücade
anlatılmaktadır. Kitap, Amerika'nın 1925-1965 yılları arasındaki sosyal ve
toplumsal durumu hakkında fikir vermektedir. Irkçılığın anlaşılması ve
aynı zamanda yaşattığı yıkımlar ile ilgili iyi bir mesaj vermektedir.

İçerdiği Konular: Irkçılık, İslam

dinin evrenselliği, eşitlik, adalet,
mücadele.

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Mavi Kuş
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 211
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Şirinyurt kasabası imkanları kısıtlı olan bir yerdir. Bu sebeple yolcuları
götürecek tek otobüs Mavi Kuş'tur. Mavi Kuş'un şoförü Deli Kenan'dır.
Kenan otobüsün tamiriyle uğraşırken yabancı olduğu her halinden belli
olan bir yolcu bavuluyla otobüse gelmektedir. Hanımı Çardaklı kahvede
güzel bir kızla otobüsün kalkmasını beklemektedir. Onlar otururken Sefa

İçerdiği Konular: Yoksulluk,

Otel'den gizli polis olan delikanlı onları seyretmektedir. Dürbünde tuhaf

fanilik, umut, mücadele, sabır.

giyimli 2 tane adam uzaktan otobüse gelenleri seyretmektedir. O esnada
hasta bir kadın ve eşi kol kola otobüse doğru gitmektedir. Arkasından
ağlayan yaşlı bir baba ve evlatları gelmektedir. Kuyumcu Nazım kan ter
içinde ürkek adımlarla otobüse çoktan binmiştir. Neşe ve Murat çifti
farklı

hayallerle

geldikleri

kasabadan

umduğunu

bulamamışlar,

evliliklerinin tartışma sebebi haline gelmiştir. Beşir Ağa, hükümet tabibi
Yahya, jandarmalar ve elleri kelepçeli bir mahkum... Statüleri birbirinden
farklı olan yolcular aynı şartlarda mecburen sabır göstererek bir
yolculuğu tamamlamak zorundadır. İstasyona varıldığında ''STOP'' sesi
duyulur. Gerçeklik ve kurgu bir anda karşı karşıya gelir.

Mustafa Kutlu-Dergah

Etkinlik
Öğrencilere şu soruları sorulabilir:
*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Hikâye hangi kasabada geçmektedir?
Hikâyede yer alan kahramanlar kimlerdir?
Sizi en çok etkileyen kahraman kimdir?
Hikâyenin ana düşüncesi nedir?

Mehmet Âkif İstiklal Şairi
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 152
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında dünyaya gözlerini açtı. Akif; neşeli,
hareketli ve zeki bir çocuktu. Yazları kışa çeviren bir savaş, gelip bir
ülkeyi can evinden vurmuştu: Birinci Dünya Savaşı. Korku, gözyaşı, kan,
göç, ayrılık ve bolca ölüm vardı. Koskoca Osmanlı Devleti’nin gücünden

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kuvvetinden artık eser yoktu. Analar yavrularını kınalayıp bir bir cepheye

İçerdiği Konular: Çalışkanlık,

gönderiyordu. Belki de bir daha hiç görmemek üzere. O yangın

sabır, fedakar, vefa,

yerlerinde tertemiz alınlarından vurularak yere serilen o can evlatlar

vatanperverlik.

Anadolu’daki gariban analarının ciğerlerine hiç sönmeyecek közler
bırakıyordu. Bu közlerden biri de dertli şair Mehmet Akif’in yüreğinde
yanıyordu. Onun elinden en çok yazmak geliyordu. Günlerce gecelerce
beyni zonkluyor ve sonunda memleketin her köşesinde, cephelerin orta
yerinde yaralı ve yorgun gönüllere merhem süren, aşk olan, şevk olan,
ümit olan dizeler yankılanıyordu. Akif dizeleriyle şifa dağıttı. Biz onu
“İstiklal Şairi” diye iki kelimeye sığdırdık ama o, en az kalemi kadar tesirli
yaşantısıyla ikinci bir şiir daha yazdı.

Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

Bu kitap DKAB, Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından
önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

107

Kutü'l Amâre Osmanlı'nın Son Tokadı

Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 144

Özet
Kitap

Kutü'l

Amâre

zaferini

roman

tadında

anlatmaktadır.

Irak

Yaş Düzeyi: 12-13

cephesinde İngiliz kuvvetleri Osmanlı askerlerinden kaçarak Kut şehrine

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

sığınır. Karşılarında Kut'ül Amâre'yi İngilizlere bırakmamaya kararlıdır.

Olumsuz Öge: İçermiyor.

İngilizl kuvvetlerinin

Özellikle 8. sınıf öğrencilere

askerleri bir yandan Osmanlı'nın kararlı ve inançlı askerleriyle uğraşmak

müfredatta da işlenen konulara
paralel olarak okutulabilir.
İçerdiği Konular: Milli kültürün

korunması, tarih bilinci, sabır,

amacı Kut'u aşarak Bağdat'a ulaşmaktır. İngiliz

diğer yandan ise açlık ve sıcaklarla mücadele etmektir. Şehre çeşitli
yolarla erzak getirmeye çalışan İngilizler her seferinde başarısız
olmuşlardır. Irak cephesindeki bu zafer savaşın şartları, yaşanan
sıkıntılar, savaşın yaşandığı coğrafyanın özellikleri açısından çok güzel
tasvir edilmiş.

vatan sevgisi, fedakarlık,
dayanışma, bağımsızlık, barış.

İsmail Bilgin- Genç Timaş

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Malazgirt'te Bir Cuma Sabahı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Baş karakterler Abdurrahman ve çocukken kaçırılan oğlu Tekin'in başına
gelenler anlatılmaktadır. Malazgirt Savaşı esnasında yaşananlara,
Alparslan ve Romen Diyojen arasındaki çekişmeye yer verilmiştir.

Olumsuz Öge: Argo kelime

içeriyor. Genel mesajın yanında
göz ardı edilebilir.
İçerdiği Konular: Sabır, hoşgörü,

kardeşlik, alçakgönüllülük, inanç,
gurura kapılmama.

Yavuz Bahadıroğlu-Nesil Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.
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Mucizeler Fabrikası / Yeryüzü Ayetleri - 2
Özet
Tür: Araştırma-İnceleme
Sayfa Sayısı: 149

Su ve kıymetli maden deposu olan dağların dağlar kadar faydaları vardır,

Yaş Düzeyi: 10-11

saymakla bitmez. Toprak ise bünyesinden sayısız mucizeyi barındırır. 1

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: 50. sayfa ile 78-

80. sayfalarda geçen ifadeler
çocukları yanlış davranışlara

santimlik toprağın oluşumu yüzyıllar alır. Ağaçlardaki yapraklar da
öylesine sıradan bir şekilde dizilmedikleri gibi kuruyup dallarından
düşüvermesi de kendiliğinden olan basit bir iş değildir. İnsanın iskelet
yapısını oluşturan kemikler ve eklemler de mucizevi sırlar ihtiva eder.
Tavuğun yumurtlayıverdiği bir yumurta harika bir mühendislik tasarımına

yönlendirebilir.

sahiptir. Uçmalarını mümkün kılan kemik yapıları, kanatları ve kuyruk

İçerdiği Konular: Kur’ân, bilim,

tasarımları kuşların birer tesadüf değil muazzam bir tasarım harikası

Allah, düzen ve intizam.

olduğunu gösterir. Bal mumundan yapılan “Arının Evi”ndeki altıgen bal
petekleri

sadece

balla

dolu

değildir.

“Bal

Nasıl

Yapılır?”

bunu

öğrendiğinizde, bal peteklerinin, insan aklını hayretler içinde bırakan
sırlarla dolu olduğunu da anlarsınız. Bu kitap bir hikâye ile son bulur.
Sahilde kuzenleri ile oynarken avucunun içine aldığı deniz kumunun
sayısını merak eden bir çocuk, bu muammayı gece gökyüzünü

Özkan Öze-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

seyrederken çözer… “Kum Tanesi ve Yıldızlar.”

Etkinlik
Kitapta
*Bu kitap DKAB ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

verilen

bilgilerden

hareketle

öğrencilerden

“Kâinâttaki

Mucizeler” başlıklı bir sınıf panosu oluşturmaları istenebilir. Bu panoda
toprak, bitkiler, ağaçlar ve meyveler, yumurtanın sırrı, insan iskeleti,
kuşlar, arılar ve bal ile ilgili bilgiler ve Kur’ân-ı Kerîm’de bu hakikatlere
işaret eden âyet-i kerimelere yer verilebilir.

Muhammed Ali / Örnek İnsanlar Dizisi
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Ünlü boksör Muhammed Ali Amerika’nın Louisville şehrinin zenci
mahallesinde Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.
Çocukluğundan beri süregelen boksa olan yeteneği ve ilgisi keşfedilir.
Büyük gayret ve çalışmalar sonucunda henüz küçük yaşlarda boks

Olumsuz Öge: İçermiyor.

alanında başarılar elde etmeye başlar. Henüz 18 yaşındayken "Dünya

İçerdiği Konular: Sevgi, saygı,

Şampiyonu" olarak büyük bir ün kazanır. Dünya şampiyonu olduktan kısa

azim, mücadele, karakter, inanç,

bir süre sonra Müslüman olduğunu ilan eder. Müslüman olması sonucu

dava, ailenin önemi.

şampiyonluğunun alınması, hapis cezası gibi büyük zorluklarla karşılaşır.
Muhammed Ali yaşadığı tüm zorluk ve engellere rağmen, dinini
yaşamaktan vazgeçmez. Daha sonra tekrar dünya şampiyonu olur.
Ölünceye kadar hayatını İslam’a ve insanlığa hizmet ederek devam
ettirmiştir.

Etkinlik
Sevgi Başman-Uğurböceği Yayınları

Öğrencilere

Muhammed

Ali

gibi

dünya

üzerinde

hayatı

örnek

alınabilecek şahsiyetlerle ilgili araştırma ödevi verilebilir. Öğrenciler
araştırma sonuçlarını sınıfta paylaşır ve araştırmaların kısa özetleri sınıf
panosuna asılabilir.

*Bu kitap DKAB, PDR ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Muhteşem Bilim İnsanları
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 152

Bilim dünyasına yolculuk yapan öğrenci, dünyanın ilk yüz ölçümünü

Yaş Düzeyi: 10-11

yapan, meridyenler üzerinde çalışan Ali Kuşçu adında bir bilim adamının

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İlim, aklıselim,

sabır, azim, gayret, hürmet,

olduğunu öğrenir. Bulaşıcı hastalıklar ve mikroplarla ilgili ilk keşifler ve
çarpıcı bilgiler elde edenlerin İbn-i Sina ve Akşemseddin olduğunu
öğrenir. Kitap merak uyandıran ve eğlenceli anlatımıyla çocukların zihin
dünyalarını uyandırır, tarihimizin değerli bilim adamlarını tanıtır. Bilim
adına tefekkür etmeyi, hayal kurabilmeyi öğretecek bir eserdir.

doğruluk, tefekkür.

Etkinlik
1)Bilim adamı- buluşu şeklinde harita yapılabilir.
2)Bilmece- bulmaca hazırlanabilir.
3)Öğrencilerden istedikleri bilim adamını karikatür çizerek anlatmaları
istenir.

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

Sınıftaki

diğer

öğrencilerden

karikatürde

anlatılanın

kim

olduğunu bulması istenir.
4)Drama, tiyatro yapılabilir.
5)Bilim adamına özel buldukları buluşa uygun destekleyici ayet, hadis

*Bu kitap DKAB ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

bulunabilir.
6)Kavram kartları hazırlanabilir.

Muhteşem Komutan Fatih
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Aklıselim, ilim,

Kitap Fatih Sultan Mehmed'in doğum tarihinden, soyundan başlayarak
aldığı eğitimden, hocası Ak Şemseddin'den bahseder. ilk taht deneyimi
ve daha 12 yaşında olmasına rağmen babasına yazdığı o muhteşem
mektup dikkat çeker. Aldığı eğitim yelpazesi kendisine adeta hayran
bırakır.

Gülümseten

okul

karnesine

bile

yer

verilmiş.

Sevdiği

yemeklerden, hayallerine kadar ilgi çekici bilgiler ihtiva eder. İstanbul

azim, cesaret, iman, hedef, sabır,

Fethi'nin öncesi ve sonrasını ele alır. Ortaya koyduğu zekasıyla yabancı

dava, dua, irfan, tevekkül, şükür,

tarihçileri bile kendisine hayran bırakır. Gerek Bizans halkına gerekse

çalışkanlık, sevgi.

kendi halkına nasıl davrandığı dile getirilir. Eğlenceli anlatımıyla okuyan
her öğrencinin beğeneceği bir kitaptır.

Etkinlik
Resim yarışması, harita yarışması, gemi yapımı, İstanbul-surlar-gemiler

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

maketi, bilmece, bulmaca, tiyatro, drama, şiir gibi etkinlikler yapılabilir.

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Muhteşem Zafer Çanakkale
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Çanakkale Savaşı'nı ele almadan önce Osmanlı Devleti'nin durumunu,
yabancı devletlerin Osmanlı'yı bitirme arzularının sebeplerini ele alır.
Savaşa girme sebepleri, itilaf ve ittifak devletleri çok anlaşılır bir üslupla
açıklanır. Savaştığı cephelerde, komutanların kahramanlıklarına kadar
57. Alay'ın göstermiş oldukları inanılmaz ve unutulmaz kahramanlıklarını

İçerdiği Konular: Aklıselim, ilim,

ele alır. Okuyucu kimi zaman duygulanacağı, kimi zaman atalarıyla gurur

azim, cesaret, iman, hedef, sabır,

duyacağıı satırları okurken belki de fark etmeden göğüslerindeki iman,

dava, dua, irfan, tevekkül, şükür,

vatan, bayrak aşkı katman katman yükselecektir. Seyyid Onbaşı, Cevat

çalışkanlık, sevgi.

Paşa ve nice komutanlar çocuklarımızın kahramanı olabilir. Kısaca
yapılan

stratejiler,

görülen

rüyalar,

döşenen

mayınlara

kadar,

Çanakkale'nin nasıl geçilmediği ele alınmıştır.

Etkinlik
Harita, bilmece, bulmaca, Çanakkale sembollü maketler, tiyatro gibi
etkinlikler yapılabilir.

Yusuf Asal-Erdem Çocuk

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Nasıl Müslüman Oldular? -1
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144

Üç kitaplık seride ileri gelen sahabelerin Müslüman olma hikâyeleri
anlatılmıştır. Bu kitapta hidayet öyküsü yer alan sahabeler şunlardır: Zeyd

Yaş Düzeyi: 10-11

b. Amr b. Nufeyl, Amr b. Abese, Abdullah İbn Mesud, Habbab, Addas,

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Tufeyl b. Amr, Hz. Hamza, Rükane, Muaz, Süreka, Ebu Zer, Dımad, Dımam

Olumsuz Öge: İçermiyor.

İbn Salebe, Yesar, Mira, Eban, Ümmü Süleym, Amr bin Cemuh, Ebu'd-

İçerdiği Konular: İnanç,

Derda. Bu hikayelerin bazılarında put inancının saçma geldiği, insanların

yardımlaşma, nezaket, sevgi,
saygı.

içlerinde olan boşluk duygusunun onları Müslümanlığa yönelttiği
görülmüştür. Hikayeler ilk dönem Müslümanlarının profillerin ortaya
koymuştur. En önemlisi hikâyelerden peygamber efendimizin (s.a.s.) ne
kadar anlayışlı, nezaket sahibi, sabırlı olduğu çıkarımı yapılabilmektedir.

Etkinlik
1)Öğrencilerden en etkilendiği sahabenin hikayesini sınıfta paylaşması

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

istenilebilir.
2)En beğenilen hikâyeden sınıfça tiyatro oyunu hazırlanılabilir.
3)Derslerde bir sahabe kıssası okunup soru sorulabilir. "Bu sahabeden
önceden bileniniz var mıydı? Siz olsanız nasıl davranırdınız?" gibi soru-

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.
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Nasıl Müslüman Oldular? -2
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Üç kitaplık seride ileri gelen sahabelerin Müslüman olma hikâyeleri
anlatılmıştır. Bu kitapta hidayet öyküsü yer alan sahabiler şunlardır:
Osman b.Maz, Zülbicadeyn, Kays b. Nüşbe, Ebu Hureyre'nin annesi,
Dıhye, Eban, Meysere, Sümame b. Üsal, Haris b. Hişam, Ebu Mahzure,
Halid b. Velid, Amr b. As, İkrime, Safvan, Umeyr, Abdullah b. Selam,

İçerdiği Konular: İnanç,

Şeyma, Huzai, Hz.Ömer, Süreka, Hakem b. Keysan, Ebu Süfyan b. Harb,

yardımlaşma, nezaket, sevgi,

Dusur, Amr, Kürz.

saygı.

Etkinlik
1)Öğrencilerden en etkilendikleri sahabenin hikayesini sınıfta paylaşmaları istenilebilir.
2)En beğenilen hikâyeden sınıfça tiyatro oyunu hazırlanılabilir.
39Derslerde bir sahabe kıssası okunup soru sorulabilir. "Bu sahabeyi

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

önceden tanıyanınız var mıydı? Siz olsanız nasıl davranırdınız?" gibi
sorularla

dersin

dikkat

çekme

kısmında

kitapta

geçen

kıssalar

kullanılabilir.
*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Nasıl Müslüman Oldular? -3
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144

Serinin üçüncü kitabında siyerden aşina olunan isimlere de yer
verilmiştir. Bu merakı daha da arttırmaktadır. Bu kitapta hidayet öyküsü

Yaş Düzeyi: 10-11

yer alan sahabeler şunlardır: Suheyb, Varaka, Hz. Ali, Şair Lebid, Osman

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Bin Mazun, Halid Bin As, Büreyde, Cündüb Bin Amr, ilk hemşire Rufeyde,

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Huzeyfe Bin Utbe, Sad Bin Ebi Vakkas, Keler, Uhban, Ebu Yasir, Hassan

İçerdiği Konular: İnanç,

Bin Sabit, Hz.Abbas, Zibara, Talha B. Ubeydullah, Ebu Kuhafe, Cebr, Bişr,

yardımlaşma, nezaket, sevgi,

Selman-ı Farisi.

saygı.

Etkinlik
1)Öğrencilerden

en

etkilendikleri

sahabenin

hikayesini

sınıfta

paylaşmaları istenilebilir.
2)En beğenilen hikâyeden sınıfça tiyatro oyunu hazırlanılabilir.
3)Derslerde bir sahabe kıssası okunup soru sorulabilir. "Bu sahabeyi

Özkan Öze-Uğurböceği Yayınları

önceden tanıyanınız var mıydı? Siz olsanız nasıl davranırdınız?" gibi
sorularla

dersin

dikkat

çekme

kısmında

kitapta

geçen

kıssalar

kullanılabilir.
*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Ne Eksik Ne Fazla Kainattaki Muhteşem Denge
Özet
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 72
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: S. 19'da "Güneş

İlk

bölümde

insanın

yeryüzündeki

halife

olmasından

hareketle

sorumluluk değeri üzerinde durulmuş. İkinci bölümde Güneş ve
evrendeki düzene dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölümde bakışlar yeryüzüne
çevrilerek buradan örnekler verilmiş. Dördüncü bölümde ise topraktan,
bitkilerden ve mevsimlerden bahsedilerek kainattaki düzen üzerinde

dünyamıza bir cm yaklaşsa

durulmaya devam edilmiştir. Beşinci bölümde renklerden bahsedilerek

sıcaktan kavrulur, uzaklaşsa

yeryüzünün rengarenk yaratılması üzerine düşünmek ve şükür duygusu

soğuktan donardık" bilgisi yanlış

içerisinde olmanın önemi ifade edilmiştir. Altıncı bölümde zeytin,

bir bilgidir.

yumurta, süt ve bal örnekleriyle yaratılış mucizesi açıklanmıştır. Son

İçerdiği Konular: Tefekkür, sevgi,

şükür, sorumluluk.

bölüm özet niteliğinde olup yine farklı örnekler verilerek kitap
tamamlanmıştır.

Etkinlik
Öğrencilerden evrendeki muhteşem düzenle ilgili kendi ilgilerini çeken

İlknur Koç Aytaç-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

bir konuyu seçip araştırarak arkadaşlarına sunmaları istenebilir.

*Bu kitap DKAB ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.

Nur
Özet
Tür: Hikâye

Anne babasının ilgisinden yoksun, babaannesinin sevgisiyle büyüyen

Sayfa Sayısı: 207

Nur okumaya çok meraklı, derslerinde çok başarılı bir öğrenci olarak

Yaş Düzeyi: 13

eğitim hayatını tamamlar. Babaannesinin de desteğiyle Kur'an okumayı,

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

namaz kılmayı, oruç tutmayı öğrenir. Namazlarını kılan Nur’un yıllar

Olumsuz Öge: İçermiyor.

içerisinde bitmeyen hakikat arayışları kendisi gibi mimar olan Sinan ile

İçerdiği Konular: Maneviyat

arayışı, yardımlaşma, dost ve
akrabayı sahiplenme, ihtiyaç
sahibinin elinden tutma.

tanışmasıyla bir nebze de olsa cevap bulur fakat aradığı tatminkar
cevaplara ulaşamaz. Bu arada Nur ile Sinan birbirlerini severler fakat
ikisi de sevdasını açığa vuramaz. Nur aradığı manevi işaretleri
bulabilmek için önüne çıkan tüm fırsatları değerlendirir. Babasının
hidayete erdikten sonra kurduğu yardım vakfıyla adeta memlekette
yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışır, çabalar fakat cevapsız
soruları onu yerinde durduramaz . Memleketin farklı şehirlerinde mürşit
arayışları devam eder. Bir süre bir dergahta yaşar. Fakat aradığı kalbi
tatmine ulaşamaz. Kaldığı köyde hamile bir kadını hastaneye yetiştirdiği
gün, bir rüya görür ve dergahtan ayrılma kararı alır. Mimar Sinan’ın
diyaliz hastası bir kız kardeşi vardır. Nur “Kurtulmak için kurtarmak

Mustafa Kutlu-Dergah

gerekir.” düsturuyla Sinan'ın kardeşine böbreğini vererek hakikat
arayışlarının cevabını dünyaya gözlerini kapatarak bulmuştur artık.

*Bu kitap DKAB ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Kara Panter
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160

Kondo ailesiyle beraber Gine 'de bir kabilede yaşamaktadır. Dedesi

Yaş Düzeyi: 12-13

Dakarai Gine'deki kabilelerin lideridir. Bir gün Cennet Çayırı'nda bir aslan

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Özgürlük,

mücadele, birlikte hareket etme,
aile olma ve umut.

Kondo'ya saldırır ve Kondo yaralanan aslanı iyileştirmek için çabalar. Bu
olayın gelecek bir felaketin habercisi olduğunu belirten Dakarai yanılmaz
ve kısa süre sonra ülke Fransızlar tarafından işgal edilir. Bu işgalden
birkaç kişi ile sadece dedesinin bildiği yollardan ve geçitlerden geçerek
kurtulmaya çalışan Kondo en sonunda yakalanır ve köleleştirilmek üzere
gemilere doldurulan kabilesinin yanına getirilir. Gemiden bir isyan
girişimi ile kaçmaya çalışsalar da başarılı olamazlar. Köle olarak satılmak
üzere yolculuk başlar. Kondo'nun yarım kalan hikayesi serinin 2.
kitabında devam etmektedir.

Etkinlik
Öğrencilerden Afrika'nın sömürü tarihi ile ilgili bir araştırma yapmaları
istenir. Tahtaya çizilen Afrika haritası üzerinde kıtanın zenginlikleri ve

Oktay Tiryakioğlu-Genç Timaş

hangi ülkeler tarafından sömürüldüğü gösterilir. Öğrencilerden yaptıkları
araştırmaların sonucunu paylaşmaları istenir. Kölelik, sömürü kavramları
üzerinde öğrenciler konuşturulur.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Suya Kavuşuncaya Dek
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Salva Dut'u Güney Sudan'da çıkan savaş nedeniyle Etiyopya ,Kenya ve en
son mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalıyor. Hikâyesi Amerikalı bir
ailenin evlatlık edinmesi ile başlıyor. Üniversitede bir kampanyaya
öncülük ederek kitapta paralel ilerleyen Nya ile yolları kesişiyor. Salva'nın

Olumsuz Öge: İçermiyor.

Güney Sudan’daki bu düşman kabilenin su sorununa yardım

İçerdiği Konular: Aile, dostluk,

götürmesiyle bitiyor.

yardımseverlik, fedakarlık.

Etkinlik
Öğrencilerden kitabı okuduktan sonra sorular hazırlayıp birbirleri ile
kitabın kritiğini yapmaları istenebilir.

Linda Sue Park-Beyaz Balina Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Bilimin Öncüleri İbni Baytar
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 120

Baytar Ahmet’in oğlu Abdullah, çok meraklı ve afacan bir çocuktur.

Yaş Düzeyi: 11-12

Babası gibi bitkilerin peşine düşer ve ülke ülke gezer. Ziyaret ettiği her

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Çalışkanlık,

yardımseverlik, fedakarlık,

yerde yeni çiçekler ve bitkiler keşfeder. Abdullah için her bitki yeni bir
şifa demektir. Merakından dolayı yaşadığı her yeni olayı bir serüven
olarak gören Abdullah’ın bitkilerin kâşifi İbni Baytar olma yolculuğu
anlatılmaktadır.

problem çözme, sorumluluk,
dostluk, sabır.

Etkinlik
Öğrencilerden bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkisi üzerinde bir
araştırma

yapmaları

istenir.

Araştırma

sonuçlarından

elde

edilen

materyaller sınıfın panosuna asılabilir.

Elif Akardaş- Erdem Çocuk Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Bulutlara Şiir Yazan Çocuk
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 160
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Sevgi Can adında içe kapanık bir kız çocuğu, sınıfta hazırlanan proje
ödevi için fikir bulamazken çantası boş bir şekilde gezen postacıyı
görmesiyle aklına bir fikir gelir. Büyük bir heyecanla sınıfa gittiğinde ise
başka bir arkadaşının onun fikrini bulup paylaşması büyük bir hayal

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kırıklığı

İçerdiği Konular: Azim, saygı,

yayınlamaya başlar. Yakın çevresinden şiirleri kendi üstüne alınanlar olur.

özgüven, hoşgörü.

En sonunda şiirleri ailesi tarafından da fark edilir ve beğenilir. Ayrıca satır

oluşturur.

aralarında

mülteci

Daha

sonra

çocuklarla

yazdığı

ilgili

şiirleri

dikkat

sosyal

çekici

medyada

bölümlere

yer

verilmesinin çocuklarda farkındalık oluşturması adına olumlu olabileceği
düşünülmektedir.

Etkinlik
Öğrencilerden kitabı okuduktan sonra sorular hazırlayıp birbirleri ile
kitabın kritiğini yapmaları istenebilir.

Behiç Ak-Gün Işığı Kitaplığı

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Geçmişe Tırmanan Merdiven
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 92

Çocukların oyun oynadığı mahalleye bir yazar taşınır ve herkes bu gizemli

Yaş Düzeyi: 11-12

yazarın

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

kim

olduğunu

merak

eder.

Doğaç

isimli

çocuk

yazarla

tanışabilmek için ona mektuplar yazar ve sonunda tanışma fırsatını
yakalar. Kendi yazarlık yolundaki macerası böylelikle başlamış olur.

İçerdiği Konular: Azim, saygı,

sevgi.

Etkinlik
Herhangi bir konu ile ilgili hikaye yazma çalışması yapılabilir.

Behiç Ak- Gün Işığı Kitaplığı

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Bunun Adı Findel
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Beşinci sınıfın en atılgan çocuklarından Nick, olmadık sorularla ders
kaynatmada ustadır. Ancak çetin ceviz dil bilgisi öğretmeni onun
oyununa gelmez ve sözcüklerin nereden kaynaklandığı üzerine bir rapor
hazırlamasını ister. Öğrendiklerinden çok etkilenen Nick bunları sınamak

Olumsuz Öge: İçermiyor.

için parlak bir fikir bulur: Kalem yerine findel demeye başlar. Hiçbir

İçerdiği Konular: Uyum, başarı,

anlamı olmayan sözcük önce okulda, sonra kasabada hızla yayılır,

öz denetim, yardımseverlik.

televizyonlara konu olur. Nick’in masum oyunu hiç ummadığı sonuçlara
yol açacaktır.

Etkinlik
1)Öğrencilerle kitaptaki olayın canlandırması yapılabilir.
2)Kitabın kapağını yeniden tasarlamaları istenebilir.
3)Öğrencilerden kitaptan bir bölüm seçerek resimlendirmesi istenebilir.

Andrew Clements-Gün Işığı Kitaplığı

4)Metinler arası ilişki kurarak yeni bir metin ortaya çıkarması istenebilir.
5)Öğrencilerin kahramanla empati kurarak metni yeniden kurgulaması
istenebilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Gelecek Ekspresi Çöp Dünya
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 112

Nil ilkokul öğrencisidir. Okulda bir gösteriye hazırlanmaktadırlar. Nil,

Yaş Düzeyi: 10-11

sahneye doğa kirliliğine dikkat çekmek için atıklardan oluşan bir kıyafetle

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

işbirliği, doğa sevgisi, duyarlı
olma, saygı, sorumluluk.

çıkar. Çok etkili olacağını düşünmektedir ancak hiç de umduğu gibi
olmaz. Arkadaşlarından ve velilerden onunla alay edenler olur. Küser,
üzülür ve arkadaşlarıyla gizli yerleri olan eski vagona gider. Arkadaşları
da peşinden gelir. Olanı biteni konuşurken nasıl olursa olur vagonları
harekete geçer ve 2050 yılına giderler. Dünyanın hali onları çok üzer. Su
yoktur, hava kuru, sıcak ve kirlidir. Bitkiler ölmüştür, insanlar ümitsizdir.
Orada kendi yetişkin hallerini de görürler. Hayallerini kurdukları gibi
değildir, başarısız olmuşlardır. Ancak pes etmezler.

Etkinlik
Öğrenciler

dörder

dörder

gruplandırılır.

Öğrencilerden

dört

kahramandan biri olması istenir. Önce gruplar içinde her bir öğrenciden
rolüne büründüğü kahraman olarak bu hikâyeyle ilgili ne düşündüğü ve

Özgür Balpınar-İlk Genç Timaş

neler hissettiği hakkında konuşması istenir. Sonra da doğayı korumak
adına yine her bir öğrenciden eyleme geçmek üzere bir plan yapması
beklenir. Çalışmanın sonunda tüm öğrenciler doğayı korumak adına

*Bu kitap Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından
önerilmektedir.

yapacaklarını zaman planlaması da belirterek sınıflarıyla paylaşırlar.
Çalışmalar listelenir, sınıfın duvarına asılır. Öğretmen tarafından süreç
takip edilir.

Mira
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Mira bir süredir babasıyla yaşamaktadır. Annesi, yeni bebeği olan
teyzesinin yanında başka bir şehirdedir. Yaşadığı yerde herkesle iletişim
kurma derdindedir. Yaşlılar, gençler, çocuklar... Yaşlı bakım evinde
tanıştığı ve Cadımelek adını taktığı yaşlı kadını mutlu etmek için ona bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

doğum günü kutlaması yapmaya çalışırken herkesin hem Cadımelek'e

İçerdiği Konular: Sevgi, saygı,

hem Mira'ya yaptığı doğum günü kutlaması ile çok mutlu olur.

arkadaşlık, aile, empati, hoşgörü

Etkinlik
1)Öğrencilerle kitaptaki olayın canlandırması yapılabilir.
2)Kitabın kapağını yeniden tasarlamaları istenebilir.
3)Öğrencilerden kitaptan bir bölüm seçerek resimlendirmesi istenebilir.

Hanzade Servi-Doğan ve Egmont Yayıncılık

4)Metinler arası ilişki kurarak yeni bir metin ortaya çıkarması istenebilir.
5)Öğrencilerin kahramanla empati kurarak metni yeniden kurgulaması
istenebilir.

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

www.acibadem.k12.tr

117

101 Deyim 101 Öykü
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 204

101 tane deyimin ortaya çıkış hikayesi anlatılmaktadır.

Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Saygı, sevgi,

sosyal sorumluluk, yardımlaşma,
adalet, dayanışma, cömertlik.

Etkinlik
Kitapta geçen 101 deyimin sessiz sinema şeklinde anlamını bulmaya
yönelik oyun oynatılabilir.

Süleyman Bulut-Can Çocuk Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Kayıp İsimler Krallığı 1-Yön-İz
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Yeryüzündeki bütün isimleri silmek isteyen bir kral... Kadim kitabı ve onun
takipçilerini yok etmek istemektedir. Seçilmiş çocuk olduğundan habersiz
olan Yunus, bir gece köyünden kaçmak zorunda kalır. Yanında sadece
asası ve atı vardır.Bu zorlu mücadelede yanında kimler olacak, kimler ona

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yardım edecek, düşmanları nasıl alt edecek? Bu kaçış onu nasıl bir

İçerdiği Konular: Empati, vefa,

geleceğe götürüyor?

dostluk, yardımseverlik, iyilik.

Etkinlik
Öğrencilere hikaye yazma etkinliği yaptırılabilir. Yazdıkları hikayeye
kapak da çizmeleri istenerek kitap şekline getirdikten sonra panoda
sergilenebilir.

Figen Yaman Coşar-Erdem Çocuk Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Rüzgârlı Pazar
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 185

Duran, Yozgat'tan İstanbul'a yoksulluk sebebiyle göç etmek zorunda

Yaş Düzeyi: 13

kalan bir ailenin oğludur. Babası rahatsızlanınca evin bütün yükü Duran'a

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Yoksulluk,

arkadaşlık, mücadele, dostluk.

kalır. Pazar esnafı Duran'ın erenlerden olduğunu düşünür. Duran'ın abla
diye hitap ettiği Nimet vardır. Nimet, kör olması sebebiyle evde herkese
yük olduğunu hisseder. Bir gün pazar esnafından Şapkacı Bacı Nimet'e
bir tezgah açar. O da Duran'ın yanında pil, çakmak vs. satmaya başlar.
Cesur, Nimet'in karşısındaki tezgahta satış yapmaktadır.. Küçükken
merdivenden düşmesi sonucu gözlerini kaybetmiştir. Nimet'e aşık olur ve
evlenirler. Kitabın diğer kahramanı Çiçekçi Cemile'dir. Cemile, kocası
Haydar'ın açıklarını kapatarak gününü geçirir. Yeri gelir borcunu öder,
yeri gelir kocasını döven adamları kovalar. Rüzgârı hiç eksik olmayan
fakir ama umudu olan insanların köyden kente göçü ve bunun
neticesinde karşılaşılan zorluklar, verilen mücadeleler, burada yaşanılan
aşklar, acılar, paylaşımlar, hayal kırıklıkları anlatılır.

Etkinlik

Mustafa Kutlu-Dergah

Öğrencilere aşağıdaki sorulardan oluşan bir sınav uygulanabilir:
Okuduğunuz kitapta sizi en çok etkileyen olay ya da kişiyi kısaca
*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

anlatabilir misiniz?
Duran ile Nimet nasıl tanışmıştır?
Hikâyenin anlatıldığı semt nasıl bir yerdir?
Hikâyede anlatılan karakterlerin ortak özelliği nedir?

Sahabeden 101 Hatıra
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 240
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

Kitap Hz. Muhammed’in arkadaşları aynı zamanda talebeleri -bizim de
Efendimiz'i kendimize nasıl model alacağımızı ve güzel dinimizi nasıl
yaşayacağımızı

öğrendiğimiz

hocalarımız

olan-

sahabelerin

101

hatırasından oluşmaktadır. Kitapta bulunun hadisler güvenilir hadislerdir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

lakin sadece Arapça metinden çeviri yapılmıştır ve hiçbir yorum

İçerdiği Konular: Sevgi, dostluk,

eklenmemiştir. Bundan dolayı sadece 8.sınıflarımızın okuması uygun olup

peygamber sevgisi, şükür, sabır,

amaç olarak Efendimiz’in çevresi ile ilişkileri hakkında genel bir kültür

dua, iffet, merhamet, temizlik.

kazandırılması hedeflenebilir.

Etkinlik
Kitap okunduktan sonra bir öğrenciden kendisini en çok etkileyen bir
kıssayı arkadaşları ile paylaşması istenir. Kıssayı anlatırken herhangi bir
yerinde araya girilir ve bu kısayı hatırlayan bir öğrencinin tamamlaması
istenir. Kıssayı eksiksiz ve güzel bir anlatımla tamamlayan öğrenci

M. Yaşar Kandemir-Tahlil Yayınları

kendisini etkileyen kıssayı paylaşmaya başlar ve bu döngü devam eder.
Bu şekilde öğrenciler hem okudukları bilgileri tazelemiş hem de
duygusal dünyalarında iz bırakan hatıraları daha da kalıcı hale getirmiş
olurlar.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.
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Kutuplarda İnecek Var
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 126

Coğrafya senin için tam bir eziyet mi? Karışık haritalardan, yaşlı kaya

Yaş Düzeyi: 12-13

parçalarından ve yorucu sınavlardan bıkıp usandın mı? O zaman, tüm bu

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Azim, kararlılık,

istek çaba.

sıkıcı coğrafya derslerine elveda demenin tam zamanı… Çünkü şu anda,
"Kutuplarda İnecek Var !" ile buz gibi, bir o kadar da cesaret isteyen bir
yolculuğa çıkmak üzeresin. Sarsılacaksın! Görünen ucu, apartmanlardan
bile yüksek olan buz dağlarını gördüğünde… Kaçacaksın! Aç kutup
ayıları kutup kampının etrafını sardığında… Çığlık atacaksın! Kırılma
tehlikesi olan buzul vadilerinin kenarında sarsıldığında… Tüm bunlar
heyecanlanman için yeterli değil mi?

Etkinlik
1)İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınabilecek bireysel önlemler temalı proje çalıştırması yapılabilir.
2)Kutup hayvanları tanıtım etkinliği ile hangi hayvanın hangi kutup

Anita Ganeri-Timaş Yayınları

bölgesine ait olduğu (kuzey-güney) soru cevap etkinliği yapılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri branşları tarafından
önerilmektedir.

Kılçık Uçurtma
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Fırat Nehri'nin derinliklerinde Zeugma adlı antik kentin baştanrısı
Okeanos'un can sıkıntısı ile başlıyor kitap. Okeanos sıkıntısını giderecek
olan kılçık balığı ile tanışıyor ve birlikte gezerek eğleniyorlar. Bakıyor ki
Okeanos, kılçık balığı ele avuca sığmayacak. Rüzgarı emrine veriyor ve

Olumsuz Öge: İçermiyor.

tüm ülkeyi şehir şehir gezerek seyir defterine kaydetmesini istiyor.

İçerdiği Konular: Kültürel

Okuduğumuz kılçık uçurtma kitabı işte bu gezinin aslında seyir defteri.

değerlerin önemi.

Etkinlik
1)Uçurtma etkinliği yapılabilir.
2)Kitap okunduktan sonra herhangi bir şehir gezisinden bu kitaptan
örneklere yer verilebilir.
3)Şiir, resim, origami vb etkinlikler yapılabilir.

Handan Durgut-Can Çocuk Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Yankılı Kayalar
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 112

Köyde mutlu bir şekilde yaşayan Mehmet önce babasını bir yıl sonra da

Yaş Düzeyi: 11

annesini acı bir şekilde kaybeder. Küçük kız kardeşiyle birlikte

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Azim, Allah'a

güvenmek, yardımseverlik, iyilik
yap iyilik bul, ümit var olmak.

köylerindeki evde hayata tutunmaya çalışırlar. Daha sonra İstanbul'daki
dayılarının yanına taşınırlar ancak yengeleri onların gelişinden ve aynı
evde yaşamalarından hoşnut olmaz. Mehmet bir yandan okula gidip bir
yandan çalışır, okulunu bitirip doktor olmak ve köyüne geri dönüp
oradaki

insanlara

yardım

etmek

hayatının

amacıdır.

Yengesinin

davranışları neticesinde evden kovduğu Mehmet ve kardeşi Hatice'yi
küçük kızlarını Mehmet'in bir araba kazasından kurtardığı varlıklı ve iyi
bir aile evlat edinirler.

Etkinlik
Kitapla anlatılanlarla ilgili empati etkinliği yapılabilir. Bu bağlamda
öğrencilerle kendilerini olay kahramanları yerine koymaları ve hikayeyi
devam ettirmeleri istenebilir.

Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç Timaş

*Bu kitap Türkçe ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Zemarkhos'un Sandığı 1
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 142
Yaş Düzeyi: 10-11

Ata, Işıl ve Çağdaş ortaokula giden üç arkadaştır. Mahallelerindeki eski
bir evde oturan Beyaz Nineyle tanıştıklarında olaylar gelişmeye başlar.
Beyaz Nine çok eski bir aileye mensuptur ve bu aile asırlardır Bizans

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Komutanı Zemorkhos'un Göktürk Kağanlığından getirdiği bir sandığı

Olumsuz Öge: İçermiyor.

muhafaza etmektedir. Sandık ancak bu üç arkadaşın Türkçe dil bilgisi

İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

konularını eksiksiz bilmesiyle şifrelerini çözecek ve açılacaktır.

yaşlılara hürmet.

Etkinlik
Göktürk alfabesi üzerine çalışma yapılıp sınıfta şifre bulma etkinliği
yapılabilir. Öğretmen önceden Göktürk alfabesiyle yazdığı cümlelerin
olduğu kağıtları gruplandırdığı öğrencilerine verir ve şifreleri çözmelerini
ister. Sınıfın durumuna göre etkinlik ödüllü hale getirilebilir yahut farklı

Mehmet Solmaz-Yazma Becerileri Yayınları

formatlarda kullanılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Kibirli Sözcükler Kasabası
Özet
Tür: Masal
Sayfa Sayısı: 144

Karanlıklar ülkesinin Cahil Kralı'nın zulmünden kaçan okuma yazmayı

Yaş Düzeyi: 10

kendi kendine öğrenen insanlar yeni bir ülke kurarlar: Kitaplar Ülkesi. Bu

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Cehaletle

mücadele, alçak gönüllü olmak.

ülkenin yöneticisi Kalem Kral ve yardımcısı Silgi Vezir meclislerine de
danışarak ülkelerinde çeşitli şehir ve kasabalar kurarlar. Ülke halkı mutlu
ve kitaplarla iç içedir. Her şehir kendi görevini yerine getirerek gelecek
nesiller için bilgi birikimi oluşturmaya çalışır. Bu ülkenin varlığını öğrenen
Cahil Kral ise ülkeye yabancı sözcükler kullanan yazarlar göndererek
ülkeyi karıştırmak ister.

Etkinlik
Sözcük ve metin türleri kişileştirilerek metinden bölümler dramatize
ettirilebilir.

Mehmet Solmaz-Motive Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Çöplük
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 216
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

Raphael adında, yoksul ve geçimini çöp toplayarak, çöplüğün içini
karıştırıp içinden çıkanları satarak geçinen 14 yaşındaki bir çocuk, bir
gün çöpten çanta bulur. Çantayı açtığında içinden bir şehir haritası, bir
anahtar, 1100 peso ve bir fotoğraf çıkar. İçindeki parayı görünce

Olumsuz Öge: İçermiyor.

mutluluktan ölmek üzeredir. En yakın arkadaşı Gardo’ya bulduğu çantayı

İçerdiği Konular: Dostluk,

gösterir. İçindeki parayı paylaşırlar. Akşam eve gittiklerinde yoksul ve

dayanışma .

teneke mahallelerine polis akını olmuştur. Polisler Raphael’in bulduğu
çantayı aramaktadırlar. Bulana 10.000 peso vereceklerini söylediklerinde
Raphael çantanın çok değerli olduğunu anlar. Ellerindeki çantadan
polislere bahsetmezler. Gardo’yla birikte bir plan yaparlar.

Etkinlik
Roman, ahlakçı olmadan toplumsal adalet üzerine söz sahibidir.
Yoksulluk, adalet, eşitsizlik, eğitim fırsatları gibi konularda beyin fırtınası

Andy Mulligen-Tudem Yayınları

yaparak sınıf tartışmaları yürütmeye uygundur. Kitabın film uyarlaması
da vardır. Sınıfta filmi izleyip kitapla karşılaştırma yapılabilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Siber Yalan
Özet
Tür: Tiyatro
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Yazarın "Dört Sonsuz Evren" isimli kitabının devamı niteliği taşıyan
kitabımızın kahramanı Deniz Dahi ve arkadaşlarının okulda düzenlenen
icat yarışmasına hazırlanmaya karar vermeleriyle başlayan maceralarını
anlatan bir eserdir. Yazarın akıcı ve çocuksu dili öğrencilerin kendi
dünyalarına yönelik pek çok unsur bulacakları ve kitapla kolaylıkla bağ

İçerdiği Konular: Dostluk,

kuracakları bir olay örgüsüne sahiptir. Yetişkinler olarak sanal dünyanın

dürüstlük, yardımlaşma,

tehlikelerini öğrencilerimize ya da çocuklarımıza anlatımda yaşadığımız

sorumluluk.

iletişim problemlerini ortadan kaldırma noktasında ve bilinçli teknoloji
kullanıcıları yetiştirmede kaynak olabilecek bir kitap özelliği taşıyor
olmasıyla okutulması yararlı olacaktır.

Etkinlik
Öğrencilerin metaverse (sanal gerçeklik) kavramına yönelik araştırma

Ahmet Melih Karauğuz-Cezve Çocuk Yayınları

yapmaları istenir. Yapılan araştırmaların sonuçları sınıf ortamında
paylaşıldıktan sonra öğrencilerin bu bilgilere yönelik olarak olumlu ve
olumsuz yönleri tartışmaları sağlanır. Bu aşamanın tamamlanmasının
ardından

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

imkanlar

dahilinde

öğrencilerin

Vr

gözlük

kullanımı

gerçekleştirmeleri sağlanarak etkinlik tamamlanmalıdır.

Dört Sonsuz Evren - Siber Yaz Tatili
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 216

Zorlu ve uzun soluklu eğitim dönemini başarılı bir şekilde bitirmeyi
hedefleyen dört arkadaşın yaz tatili için yaptıkları planlarla başlayan

Yaş Düzeyi: 10-11

kitabımız beklenmedik problemlerle maceralı bir hikayeye dönüşüyor.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Yaz tatilini internet üzerindeki farklı sosyal medya platformlarında

Olumsuz Öge: İçermiyor.

değerlendirmeye karar veren Deniz, Batuhan, Tuğçe ve Bengisu aldıkları

İçerdiği Konular: Yardımlaşma,

ortak mesajlarla sosyal medyanın farklı bir yüzüyle tanışmış oluyor. Siber

cesaret, sorumluluk, dostluk ve
dürüstlük.

zorbalık kavramını öğrencilerin anlayabileceği bir anlatımla ele alan
yazarımız bilinçli teknoloji kullanımını ve karşımıza çıkacak tehlikeleri de
gözler önüne sermiş oluyor.

Etkinlik
Öğrencilerin internet kullanımları sırasında maruz kaldıkları siber
zorbalıkları ve bu zorbalıkların onlara hissettirdiklerini anlattıkları kısa
video çekimleri yapmaları istenebilir. Tüm öğrencilerin videolarının sınıf

Ahmet Melih Karauğuz-Cezve Çocuk Yayınları

içinde paylaşılmasından sonra okul içi farkındalığı arttırmak adına okul
panosu hazırlanması sağlanabilir.

*Bu kitap Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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Fesleğen Sokağı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 110

Mis kokulu fesleğenleri takip ederek araladığınız sayfalar size beş farklı

Yaş Düzeyi: 10

öyküyle; sevgi, saygı, yardımlaşma ve cömertlik değerlerini Fesleğen

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Yardımlaşma,

cömertlik, büyüklere saygı,

Sokağı sakinlerinin hayatlarıyla anlatıyor. Cimri Cezmi'nin nasıl cömert
olduğu, Sabır Nine'nin insanı derinden etkileyen yalnızlığı, Terzi Tahir
Efendi'nin tecrübeleri ve Davulcu Bayram Efendi'nin maceraları sizleri
unutulmaz bir serüvene davet ediyor.

dürüstlük ve hoşgörü.

Etkinlik
Öğrencilerin okuma kazanımlarının yanında yazma kazanımlarını da
desteklemek adına kitapta yer alan öykülerden hareketle kendi
mahallelerinde ya da sitelerindeki komşularını anlattıkları bir yazı

Nehir Aydın Gökduman-Diyanet İşleri Başkanlığı

yazmaları istenir. Yazdıkları yazıları daha sonra sınıf arkadaşlarıyla
paylaşmaları sağlanır.

*Bu kitap Türkçe ve DKAB branşları tarafından önerilmektedir.

Gül Yetiştiren Adam
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 136
Yaş Düzeyi: 12-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7-8

Milli Mücadele’ye katılmış bir şahıstır. Kendi hayatını yaşayan bir derviş
olan Gül Yetiştiren Adam, değişimin karşısındadır ve toplumun
yozlaştığını düşünür. İnzivaya çekilen Gül Yetiştiren Adam, bu durumun
da iç muhasebesini yapar. Düşmana karşı mücadele vermiş olan

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kahramanımız, mücadelesi sonunda üzülecektir. Olanlar karşısında

İçerdiği Konular: Batılılaşma,

susup kendisini eve hapsetmiş ve gül yetiştirmeye başlamıştır. Elli yıla

milli değerlerin yok olması, eski-

yakın dışarıdaki sosyal yaşam ile bağlarını koparan Gül Yetiştiren Adam,

yeni, yerli- yabancı çatışması.

eylemsizliği kendine bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Bu durum kendilerini
aldatanlara karşı bir savunma mekanizmasıdır. Çok güzel güller
yetiştiren yaşlı adam elli yıl sonra torununun ısrarı ile dışarı çıkmıştır.

Etkinlik
Öğrencilerle kitap söyleşisi yapılabilir.

Rasim Özdenören-İz Yayınları

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Küçük Prens Hakem Olsun
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 104

Kitap ders niteliğinde kısa hikayelerden oluşuyor. Bu kitapta tuhaf şeyler

Yaş Düzeyi: 10-11

oluyor: Üç kafadar aynı rüyada buluşuyor! Bir kedi, iki hayat kurtarıyor!

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İnsan sevgisi,

arkadaşlık, iş birliği, saygı, aile ve
geleneklerin önemi.

Yıldızlar değil insanlar kayıyor! Bir ağaç bir kayayı deliyor! Bu kitapta
rüyalar, ağaçlar, kırmızı kalpler, kediler, köpekler, çocuk ressamlar, klip
çeken çocuklar var. Kitapta yazar okuyucuyu gerçek ve hayalin kesiştiği
dünyalara götürüyor. Abdullah Harmancı, yalın dili, samimi üslubu ve
işlediği konularla genç okurlara günümüzde yavaş yavaş yitirilen
kavramları yeniden hatırlatıyor.

Etkinlik
Kitap söyleşisi ve hikaye sunumu yapılabilir.

Abdullah Harmancı-Timaş Çocuk

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Hışırtı Avcısı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 96
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Hikaye,

başkahraman

Kerem'in

çevresinden

oluşmaktadır.

Kerem

büyüme çağında olan küçük bir çocuktur. Çevresindeki sesleri, mekana
ait renkleri, oluşumları ve dehasını hayal dünyasında birleştirir. Adeta iç
dünyasında bu oluşumlarla yeniden bir yaşam alanı oluşturur. Ve hikaye
baştan sonra bu hayali oluşumların anlatımıyla geçer.

İçerdiği Konular: Ön yargılı

olmamak, sevgi ve saygının
önemi.

Etkinlik
Kitap söyleşisi yapılabilir.

Abdullah Harmancı-Beyaz Bulut Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Söz Kulağa Yazı Uzağa
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 165

Öykülerle atasözlerimiz anlatılmaktadır.

Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Barış, sevgi,

dostluk .

Etkinlik
Bu kitap öğrencilere baştan sona okutulmak yerine her hafta bir
atasözünün öyküsü okunup öykünün sonundaki etkinlikler yaptırılabilir.
Böylece öğrenciler daha kalıcı öğrenme gerçekleştirebilir.

Habip Bektaş-Tudem Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Paradokya Adalet Yıldızı ve Kayıp Pusula
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 368
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

Birbirini tanımayan gençlerin eline farklı şekillerde Paradokya adında bir
kitap geçiyor. Kitabı okuyup uyuyan kişiler kendilerini bir anda bir
macera içinde buluyor. Paroks adında biri onları karşılıyor ve yapmaları
gerekenleri anlatıyor. Paroks'un anlattıklarını duyanlar ilk başta korkuyor

Olumsuz Öge: İçermiyor.

ve oyundan çıkmak istiyor ya da uyanmak istiyor fakat böyle bir şey

İçerdiği Konular: Macera, azim.

mümkün olmuyor. Her karakterin farklı farklı görevleri var. Bu karakterler
kitap içerisinde yer alan şifreleri bulmak zorunda. Yoksa uyanamayacaklar ve kitaptan çıkamayacaklar. Oyuna başlayan herkesi zor ve farklı
maceralar bekliyor. Kimi kendini İzmir Saat Kulesi'nde kimi Topkapı
Sarayı'nda kimi Dubai'de buluyor. Başaran da var başaramayan da.

Etkinlik
Kitap içerisindeki şifreleri okurun da bulması isteniyor. Kitap okunduğu
sırada şifreyi ilk bulana ödül verme şeklinde bir etkinlik yapılabilir.

Cem Gülbent -Timaş Yayınları

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.
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Orhan Yazıtları
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 160

7. sınıf öğrencisi olan Orhan apartmanlarına yeni taşınan Aykaç Hanım ile

Yaş Düzeyi: 10-11

tanışmıştır. Aykaç Hanım bir yazardır. Ondan fikir alarak sitenin bahçe-

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Dilimize ve

sine Orhan Yazıtları dikmiştir. Kitap Orhan'ın yazıtın dört yüzüne yazacağı
şeylere karar vermesi ve bu süreçte Türkçenin güzel ve korunmaya değer
bir dil olduğunu anlatmaktadır.

kültürümüze sahip çıkma, aile
bağları, komşularımıza ve
akrabalarımıza saygı ve sevgi,
kararlılık, tarihteki şahsiyetleri
anma ve onlara saygı.

Etkinlik
Sınıf içinde yazımı yanlış olan kelimelerle ilgili oyunlar oynanabilir. Sınıfta
gönüllü öğrenciler seçilerek Türkçenin koruyucu muhafızları olurlar ve
okulda ve günlük yaşamında yanlış bilinen kelimeleri düzeltmeye ve

Yücel Öztürk-Cezve Çocuk Yayınları

doğru kullanımlarını insanlara yaymaya çalışırlar.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler ve Türkçe branşları tarafından önerilmektedir.

Dünyayı Değiştiren İcatlar
Özet
Tür: Popüler Bilim
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 10-11

Kendine Bay İcat Çıkarma ismini veren yazar, sanki kendi başından
geçiyormuş gibi her bölümde samimi bir dil kullanarak icatları anlatmış.

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Fen bilimleri,

teknoloji, merak, araştırma
isteğini arttırma.

Etkinlik
Kitap okutulduktan sonra diğer branşların derslerindeki konularla
bağlantılı olarak etkinlikler yaptırılabilir.

Gurbet Lüy-Cezve Çocuk Yayınları

*Bu kitap Türkçe ve Fen Bilimleri branşları tarafından önerilmektedir.
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Benim Zürafam Uçabilir
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 64

Resim dersinde öğretmen çocuklardan zürafa resmi çizmelerini ister.

Yaş Düzeyi: 10

Herkes zürafa resmi çizerken Moni çizememektedir. Birkaç gün arka

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Hayal etmek,

üretmek, sabır, cesaret, başarı,
azim.

arkaya zürafa resmi çizmeyi deneyen Moni her seferinde başarısız olur.
Öğretmeni her gün Moni’yi cesaretlendirmeye çalışsa da Moni bu işi
başaramayacağını düşünerek üzülür. Bir gün öğretmeni eline aldığı bir
kağıda bir şekil çizer ve Moni’ye bu şeklin ne olduğunu sorar. Moni hiçbir
şeye benzetemez. Öğretmeni çizdiği şeklin zürafa olduğunu söyleyince
Moni şaşırır. Aslında çizdiği şekil hiç de zürafaya benzememektedir. O
zaman öğretmeni ona her arkadaşının birbirinden farklı olduğu gibi
çizdikleri zürafa resimlerinin de farklı olduğunu söyler. Her şey hayal
etmekle ve hayal ettiğini çizmekle başlar.

Etkinlik
Resim öğretmeni ile ortak bir zürafa resmi çalışması yapılabilir. Moni’nin
hayal ettiği zürafalardan resim sergisi yapılabilir. Kitapla ilgili sorular

Mert Arık-Timaş Çocuk

çocuklara yönlendirilebilir. Hayvanat bahçesi gezisi düzenlenebilir. Gezi
sonrası öğrencilerden sevdikleri hayvanları farklı renk ve şekillerde hayal
etmeleri istenebilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Ömer Seyfettin’in Kaleminden-1

Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 120
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Özet
Ömer Seyfettin'den seçme on hikayeyi içerir. İçindeki hikayeler: Perili
Köşk, İlk Cinayet, Üç Nasihat, Yalnız Efe, Cesaret, Yüz Akı, Rüşvet, Falaka,
Kütük, Kaşağı.

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Adalet, zeka,

hoşgörü, sorumluluk, cesaret.

Etkinlik
Ömer Seyfettin'in hikayelerinden yola çıkılarak "Sen Olsaydın" adlı hikaye
yazma çalışması yapılabilir. Hikayelerin belli bir bölümü öğrencilere
verilir ve "Sen olsaydın nasıl yazardın?" diye sorularak hikayeyi
tamamlamaları istenir.

Volkan Arslan, Ergün Tanlak, Mehmet Erbay-Kalem Vakfı Yayınları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Dünyanın Sonundaki Saat
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 176
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

Olay üç yakın arkadaş olan Umay (grubun en meraklısı), Kıvırbaş Ruhi
(çok çalışkan, bilgisayarla ilgili), Sihirli Baston Hasan'ın( erken yaşta
görme yetisini kaybetmiş) başından geçer. Dinledikleri hikayede Zeyrek
ismi geçiyordu. Zeyrek Farsçada akıllı, zeki ve çalışkan demekti.
Gruplarına bunun için Zeyrek ismini verirler. Zeyrekler bir geminin
peşindedir. O gemiyi haberlerde görmüşlerdi. Gizlice gemiye girmeyi

dayanışma, birlik, beraberlik,

başarırlar. Geminin içinde beyaz bir duman çıkar. Beyaz bir dumanın

duyarlılık.

ardından kırmızı bir kapı belirir. Zeyrekler ellerindeki fenerler ile el ele
ışıklı kapıdan geçerler. Geçtikten sonra hemen kendilerini kar yığınlarının
içinde bulurlar. Bir süre bekledikten sonra Sihirli Baston Hasan
bastonunu tutup ağır ağır yürür. Kendilerini takip etmesi gerektiğini
söyleyen bir sese kulak vererek sesi takip etmeye başlarlar. Sesi takip
eden Zeyreklerin yolda giderken başlarına birçok olay gelir. Maceradan
maceraya atılırlar ve sonunda evlerine dönebilirler.

Etkinlik
Yunus Meşe-Rağbet Yayınları

Öğretmen, zaman çizelgesi olan bir çarkla sınıfa gelir ve gönüllü olan bir
öğrenciden çarkı çevirmesi ister. Çıkan zamana göre öğrencilere tek tek
cümleler söyleterek hikaye oluşturmaları istenebilir. Zaman çarkı yerine

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

mevsim ve mekanın yazılı olduğu bir çark da olabilir. Yine sınıf seviyesine
göre öğrencilerin o mevsimi betimlemeleri, çıkan mekan üzerinden
hikaye oluştumaları veya yazmaları istenebilir.

Galata'nın Tembel Martısı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 92
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

Fizik Öğretmeni Rafet Bey ve Veteriner Sevgi Hanım'ın Emre ve Hülya
adında çocukları vardır. Emre adeta teknoloji bağımlısı olan ve babasının
fizik bilgisinden de yararlanarak icatlar yapan bir çocuktur. Hülya ise
abisinin aksine teknolojiden uzak, hayvanlara yakın bir çocuktur. Bütün

Olumsuz Öge: İçermiyor.

hayvanlarla özellikle de kuşlarla arası çok iyidir. Birbirinden farklı

İçerdiği Konular: Hayvan sevgisi,

bireylerden oluşan bu aile Galata Kulesi'nin karşısında bir evde oturur.

yardımlaşma, birliktelik, çevre

Bir gün Galata Kulesi'nin onarılacağını ve bu onarım sırasında güvenlik

duyarlılığı değerleri üzerinde

için kulenin etrafına koruyucu tül gerileceğini öğrenirler. Bu tül Galata

durulmaktadır.

Kulesi'ne

yuva

yapan

ebabil

kuşlarının

yuvada

kalan

yavrularını

beslemesine engel olacaktır. Böylece aç kalan yavru ebabil kuşları bir iki
gün içinde ölecektir. Bu duruma engel olmak için ise tülün kaldırılması
gerekir. Tülün kaldırılmasını sağlamak için ailecek verdikleri mücadele
sonucu yavru ebabil kuşları kurtulur.

Etkinlik
Behiç Ak-Günışığı Yayınları

Değerlendirme yazısı yazdırılabilir ya da kitapta anlatılan olayların
resmedilmesi istenebilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Zaman Kapısı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 216
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Jason ve Julia'nın babası yeni bir ev satın alır. Büyük, eski, görkemli bir
yapıdır bu. Bir akşam çocukların yalnız kalmaları gerekir ve bu meraklı
miniklere Rick de eklenerek evi keşfe çıkarlar. Gizemli bir oda keşfederler
ve bu kapıyı açmak için çeşitli maceralara yelken açarlar.

İçerdiği Konular: Aile, dostluk,

bilim, macera.

Etkinlik
Öğretmen tarafından önceden hazırlanan bir yönergeyle müze gezisi
yaptırılabilir.

Pierdomenico Baccalario- Doğan Egmont Çocuk Kitapları

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk
Tür: Roman

Özet

Sayfa Sayısı: 384

William'ın açlığa, sele, kuraklığa, parasızlığa rağmen yel değirmenini icat

Yaş Düzeyi: 12-13

etmesiyle beraber hayatı bir anda değişiyor. Aslında kitap bir başarı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7 -8

hikayesini

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kütüphanedeki araştırmalarından öğrendikleriyle bir icat yapıyor ve

İçerdiği Konular: Dostluk, aile

konu

ediyor.

William

okula

bile

gidemeden

sadece

köyünün kaderini değiştiriyor.

sevgisi, hayat mücadelesi, bilim
sevgisi, merak duygusu, azim.

Etkinlik
Kitabın filmi izlettirilip üzerine tahlil yapılabilir.

Wiiliam Kamkwamba-Martı

*Bu kitap Türkçe, Fen Bilimleri ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.
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Hikâyelerle Peygamberim'in Güzel Ahlâkı
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 72
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.

Akıcı bir üslupla kaleme alınan kitapta, bir solukta okunan 17 hikâye
bulunmaktadır. “Bereketli Çocuk” ilk hikâyedir. Sevgili peygamberimizin
çocukluğunda yaşadığı yağmur duası hatırası anlatılır. “Herkes Bir
Ucundan Tutsun” hikâyesinde güvenilirliğini, “Seni Kim Kurtarır?”
hikâyesinde peygamberimizin Rabb'ine olan sonsuz güvenini, borcuna

İçerdiği Değerler: Şefkat, adalet,

ne kadar sadık olduğunu ise “Paramı İstiyorum” diyen alacaklı ile

yardımlaşma, güvenilirlik, vatan

hikâyesinden öğreniriz. Bir mü'min kaç yaşında olursa olsun, “Vatanını

sevgisi, tevekkül, cömertlik, anne

Savunan Kahraman” olacak yaştadır. “Süt Kabı” hikâyesinde paylaşılan

babaya saygı, nezaket, fedakârlık.

şeylerin bereketlenip arttığına; “Buyurun Cabir’in Evine” hikâyesinde ise,
azıcık bir yemekle yüzlerce kişinin doyduğuna şahit oluruz. “Ashabım
Pek Hasta Olmaz” hikâyesinde sağlığın en büyük sırrını buluruz. “Bir
Hıçkırık Sesi Duyuldu” hikâyesinde, bütün canlıların O'nu derin bir
muhabbetle sevdiğini görürüz. “Kurtarın Beni” hikâyesinde hayvanlara
şefkatin zirvesini görürüz. Gündelik hayatın içinden akıp gelen bu kısa
hikâyelerde, Allah Resûlü’nün üstün ahlâkının en güzel akislerini
göreceksiniz.

M. Sami Kanbaş-Erkam Yayınları

Etkinlik
1)Öğrencilerden, kitapta okudukları hikâyelere benzer şekilde, Hz.

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Peygamber’in (s.a.s) güzel ahlâkını anlatan bir hikâye yazmaları
istenebilir. Yazılan hikâyeler sınıfta okunarak, arkadaşları tarafından
puanlanabilir. En güzelleri sınıf panosunda sergilenebilir.
2)Öğrencilerden kitapta yer alan hikâyeleri kendi resimleriyle anlatmaları istenebilir.

İlham Öyküleri
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 11-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

Eser sekiz bölümden oluşur. Her bir konu başlığının altında muhtelif
sayıda hikâyeye yer verilmiştir. Kısa ve sürükleyici bir üslupla kaleme
alınan hikâyeler, çeşitli yabancı kaynaklardan tercüme edilerek bir araya
getirilmiştir. Kitabın bölüm başlıkları şu şekildedir: “Babalar Anneler ve

Olumsuz Öge: İçermiyor

Çocukları”,

İçerdiği Konular: Kanaat, sevgi,

“Öğretmenlerin Öğrettikleri ve Meleklerle Öğretilen”, “Krallara Lâyık

vicdan, tevazu, sabır, şükür,

Öyküler”, “Masal Değil Gerçek”, “Varlıkların Dilinden”, “Para-Pul

zaman, affedicilik, öfke, azim.

Öyküleri” .

“Bilgece

Masallar”,

“İnsanat

Bahçesinden

Öyküler”,

Vasiyet, Değerli Taş, Cennet ve Cehennem, Konuşmak ve Yaşamak,
Kulüben Yanıyor, Keşke, Vicdan Kaybolursa, Doğumdan Sonra Hayat Var
mı?, Tohum, Hayır, Önce Büyük Taşlar ve Zaman Bankası… Kitaptaki en
güzel hikâyelerden bir kaçıdır.

Etkinlik
Öğrencilere “Zaman Bankası” isimli hikâyeyi paylaştıktan sonra bir gün

Murat Çiftkaya-Genç Timaş

boyunca yaptıkları sıradan işlerin hayatın ne kadarını oluşturduğunu
hesaplatılabilir. “Günde bir saat yemek için harcadığınız vakit, 75 yılda ne
kadar eder? Ortalama 8 saat uyuyan bir insanın, hayatının kaç yılı uykuda
geçer? Trafikte 1,5 saat zaman geçiren bir insanın hayatının kaç yılı yolda

*Bu kitap DKAB, Türkçe ve PDR branşları tarafından önerilmektedir.

geçer. Günde 3 saat telefon, oyun ve televizyon ile vakit geçiren bir insan
ömrünün ne kadarını bu işe harcamıştır…. vb.”
Daha sonra öğrencilere kod bulunan video izletilebilir:
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Bataklığın Kıyısındaki Ev
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 168
Yaş Düzeyi: 10-11
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Arkadaşlık,

Peren'in büyükhalası, akraba çevresinde uğursuz kabul edilmektedir. Bir
gün büyükhala, Peren'in ailesinden yardım ister ve Peren, büyük bir
bataklık barındıran adaya yaz tatilini geçirmek üzere merakla bu gizemli
büyükhalanın yanına yardıma gider. Orada Kuzey adında bir akranıyla
arkadaş olur. Çok sevdiği nişanlısını kaybeden büyükhalanın sırrını
ortaya çıkarırlar. Büyükhala zannedildiği gibi uğursuz biri değildir.

kuşaklar arası iletişim.

Etkinlik
Öğrencilere belli bir süre tanınır. Bu süre içinde kitap 92. sayfaya kadar
okunacaktır. "Hayaletle Buluşma" bölümüne gelindiğinde kitabı okumaya
devam etmeden önce sınıfta bir yaratıcı yazma çalışma yaptırılacaktır.
Öğrencilerden büyükhalanın sırrını tahmin ederek romanı tamamlamaları
istenecektir. Öğrencilere; büyükhalanın sırrının ne olduğuna, bu sırrın

Yemiş Armutak-Günışığı Kitaplığı

Baykuş'la ilişkisine, Peren ve Kuzey'in bunu nasıl keşfettiğine değinmeleri
gerektiği söylenecektir. Daha sonra öğrencilerin yazıları sınıfta okunur.
Kitabın geri kalanı bu etkinlikten sonra okunacaktır.

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından
önerilmektedir.

Bir İncidir İstanbul
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 303
Yaş Düzeyi: 11-12

Kitap, Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyaya tanıtmak amacıyla Türkiye dışında
yaşayan ve Türk olmayan on beş yaşından küçük öğrencilere yönelik
olarak gerçekleştirilen yarışmayla başlıyor. Yarışmayı kazanan beş farklı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

milletten öğrenci kendi kültürlerine en uygun gönüllü Türk ailelerin

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yanlarına yerleştiriliyor. Ailelerin yanında Türk kültürünü her yönüyle

İçerdiği Konular: Farklılıklara

tecrübe etme imkanı bulan öğrenciler yarışmayı düzenleyen derneğin bir

saygı, misafirperverlik, dostluk,

haftalık İstanbul gezisiyle

yardımlaşma.

tecrübe ettikleri kültürü oluşturan tarihi

yakından tanıma imkanını elde etmiş oluyor. İstanbul'da izini sürmek
istedikleri yazılarıyla kazandıkları yarışmadan çok daha büyük izlerle ve
tecrübelerle ülkelere dönmek için hazırlandıklarında ise bu kadar kısa
sürede kurdukları gönül bağlarının şaşkınlığını yaşıyor.

Etkinlik
1)Kitabın içerisinde yer alan haritadan yola çıkılarak öğrencilere bir
İstanbul turu planlanabilir.

Yusuf Dursun-Nar Yayınları

2)Öğrencilerin kitabın içerisinde yer alan haritaya benzer nitelikte bir
harita oluşturmaları ve bu haritada yer alacak durakların kitapta yer
almayan duraklar olması istenir. Haritalar tamamlandıktan sonra İstanbul

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Bir Kelime Seyyahı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 88
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Tarih bilinci, dil

bilinci.

Mahmut, soylu bir aileye mensup akıllı ve meraklı bir çocuktur. Dedesiyle
çok güzel vakit geçirir, yeni şeyler öğrenmeyi çok severmiş. Bir hazine
sandığı varmış ve buraya anlamını öğrendiği, nereden geldiğini keşfettiği
sözcükleri atarmış. Bu hobi zamanla bir tutku haline gelmiş. Yaşadığı
topraklardan kaçmak zorunda kaldığı zaman da yanında sadece bu
hazine varmış. Çok çalışmış, çok seyahatler yapmış ve sonunda bu
tutkusunu bir sözlüğe çevirmiş. Tüm bu yaşananlardan sonra kaçarak
uzaklaştığı memleketine geri dönüşü halk tarafından coşkuyla karşılanmış.

Etkinlik
Öğrencilerle,

küçük

Mahmut'un

yaptığı

gibi

bir

kelime

sandığı

oluşturulabilir. Öğrenci merak ettiği sözcüklerin kökenini, nereden
geldiğini öğrenir ve sandığına atar. Bir süre sonra da bu sandıktaki

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

kelimeleri arkadaşlarıyla paylaşır.

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Duvarın Ardı
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 208
Yaş Düzeyi: 10-12

Nükleer savaş sonrası yaşlı bakım merkezine sığınan ve Hugo adında
birinin yönetiminde yaşamaya çalışan insanların hikayesi, distopik roman
türünde anlatılıyor.

Burada bütün evler aynı ve herkes aynı şekilde

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

giyiniyor. Kimse kitap okumaz, yeteneklerin göstermez, yeni bilgiler

Olumsuz Öge: İçermiyor.

öğrenmez, akşam istediği saatte dışarı çıkmaz, arkadaşları ile bir araya

İçerdiği Konular: Toplum düzeni,

gelmez ve kurallara karşı çıkmaz . Eğer karşı çıkarsa radyasyon dolu

iyi kötü ayrımı, ahlaki yargılar,

duvarın ardına gönderilir. Duvarın ardında Nanis’in babası gibi geçmişi

nükleer savaş sonrası yaşlı bakım
merkezine sığınan insanların
yaşamı.

hatırlayamazsınız. Hatırlamamanız için Hugo’nun her akşam yemeğin
yanında verdiği hapı almalısınız. Çünkü hatıralar birbirinizi sevmenize ve
sevdiklerinizi korumanıza sebep olur. Fito, Nanis ve Pika ailesi ile birlikte
bakım merkezinde yaşamaktadır. Ailelerinin garip davranışlarından
kuşku duyan çocuklar bu duruma tepki gösterirler. Fito’nun annesi
anlamalarına yardımcı olacaktır. Ailelerinin onlar için düşündükleri
gelecek ise bambaşkadır.

Etkinlik
Tuğba Coşkuner-Cezve Çocuk

Öğrenci-yazar buluşması gerçekleştirilebilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Zafer Rüzgarları- Akdeniz Fatihi Turgut Reis
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 205

Turgut Reis, 12 yaşında bölgedeki Osmanlı askerleri tarafından mızrak ve

Yaş Düzeyi: 12

ok kullanmaktaki kabiliyetinden dolayı dikkat çekince orduya alınır. Ordu

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 7

bünyesinde başarılı bir denizci ve topçu haline gelir. Çok sayıda başarılı

Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Vatan, millet,

özgürlük, liderlik, ahlaki
değerler, cesaret ve vatan aşkı.

seferden sonra artık bir hafif kadırganın sahibi ve kaptanı olur. 1520
yılında Barbaros Hayreddin Paşa donanmasına katılır. Korsika’nın batı
sahillerinde gemilerinin bakımını yapmak için mola verdiği sırada
Cenevizli komutanlar Giannettino Doria, Giorgio Doria ve Gentile Virginio
Orsini tarafından esir edilir. Andrea Doria ile görüşen Barbaros, 3500
duka

altın

karşılığında

Turgut

Reis’in

serbest

kalmasını

sağlar.

Özgürlüğüne kavuşan Turgut Reis, Korsika ve Sicilya bölgesindeki
Cenova hâkimiyetine karşı saldırılara başlar. Malta’daki Malta Şövalyeleri
de bu saldırılardan payını alır. Barbaros’un 1546 yılındaki ölümünden
sonra Turgut Reis, Akdeniz’deki Osmanlı donanmasının başına geçer.

Etkinlik
Ahmet Yılmaz Boyunağa-Genç Timaş

1)Bir öğrenci tarafından Dragut yani Turgut Reis canlandırılabilir.
2)Doğmuş olduğu Bodrum Karabağ köyüne bir gezi düzenlenerek rehber
eşliğinde hayat hikâyesi dinlenebilir.

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

Zaman Yolcuları Çanakkale Savaşı'nda
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7

Ahmet ve Alp'ın yolu okulda aynı sırada kesişir. Ahmet yeni tanıdığı Alp
hakkında bir takım araştırmalar yapınca ilginç gerçekler ile karşılaşır. Bu
gerçekler

iki

yabancıyı

dost

haline

getirecek

birtakım

olayların

başlamasına sebep olacaktır. Alp'ın ailesi zamanında bir zaman

Olumsuz Öge: İçermiyor.

makinesinin yapımında görev alan bilim insanlarıdır ancak talihsiz bir

İçerdiği Konular: Cesaret,

patlama sonucunda hayatlarını kaybettikleri düşünülmektedir. Alp ve

vatanseverlik, fedakârlık, tarihî

Ahmet'in patlamadan yıllar sonra öğrendikleri bazı gerçekler aslında

şahsiyetlere saygı.

bunun doğru olmadığını gösterecektir. Ahmet ve Alp geçmişe giderek
Alp'ın

kayıp

ailesini

ararken

birtakım

tarihî

olaylara

da

şahitlik

edeceklerdir.

Etkinlik
1)Çanakkale'ye bir okul gezisi düzenlenebilir. Bu gezi esnasında
Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan önemli olayların araştırılması gezi
öncesinde öğrencilere görev olarak verilip ilgili alanlar gezilirken

Mustafa Orakçı-İlk Genç Timaş

öğrencilere anlattırılabilir.
2)Çanakkale'de yaşanmış önemli olayların ve ilginç olayların hikâyeleri
öğrencilere görev olarak dağıtılabilir. Öğrenciler bu hikâyeler ile ilgili bir

*Bu kitap Sosyal Bilgiler branşı tarafından önerilmektedir.

sunum hazırlayabilir. Ardından 18 Mart Programı'nda "Çanakkale
Hikâyeleri"

kısmı

oluşturulup

bu

hikâyelerin

herkes

tarafından

öğrenilmesi sağlanabilir.
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Elleriyle Gören Çocuk
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: İyi insan olmak,

engellilere saygı, yardımseverlik.

Kâmil görme engelli bir çocuktur. Bu engel, onu hiçbir zaman
dizginlemeye yetmemektedir. Hiçbir şey Kâmil’in hayvanat bahçesine,
pikniğe, alışveriş merkezine gitmesine; tramvaya binmesine ya da
bisiklet kullanmasına engel değildir. Evde sofrayı hazırlamak, top
oynamak veya müzedeki bir heykeli elleriyle görmek konusunda da aynı
şekilde davranmaktadır. Görme engelli bu çocuğun hayatı ve nesneleri
algılama şekli elleriyle mümkündür. Lakin ara sıra önüne engeller
çıkabilmektedir.

Kamil'in

teyzesi,

gittiği

restorandaki

adam

veya

müzedeki bekçi gibi ön yargılı insanlar, Kâmil’e engel olabilmektedir.
Kâmil ailesinin de desteğiyle tüm zorlukları aşmayı başarmıştır. Şakacı,
hayata ve olaylara karşı pozitif olmayı başaran bu çocuğun yaşamı
herkese örnek teşkil edecek niteliktedir.

Etkinlik
Kitap okunduktan öğrencilerle aşağıdaki sorular eşliğinde sohbet edile-

Tomasz Malkowski-Beyaz Balina Yayınları

bilir ya da bu sorulardan oluşacak bir sınav uygulanabilir.
Kitabın kahramanları kimlerdir?
Kamil, ne gibi zorluklar yaşamaktadır?
Kamil'in fiziksel ve ruhsal özellikleri nelerdir?

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.

Kamil'e zorluk çıkaran kişiler kimlerdir?
Kamil'in yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz?
Kitabı okuduktan sonra hissettiğiniz duygular nelerdir?

Ezber Bozan Kadınlar 1
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 128
Yaş Düzeyi: 11-13

Kitap, yazarın örnek aldığı bir hocasının kendisine yaşattığı hayal
kırıklığından sonra yeni bir rol model arayışı sonrası ortaya çıkmış.
Kadınların görülmediği bir coğrafyada kadınları daha görünür kılma

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8

adına hayal kuran, hayalini gerçekleştirmek için çabalayan, toplumun

Olumsuz Öge: İçermiyor.

ezberlerini bertaraf etmeye çalışan ve sonunda da başaran kadınların

İçerdiği Konular: Başarma azmi,

hayat hikayelerini anlatıyor.

sabır, kararlılık.

Etkinlik
Kitaptaki karakterler öğrenciler tarafından canlandırılıp bir insan müzesi
etkinliği yapılabilir.

Hatice Özdemir Tülün-Düş Değirmeni Kitaplığı

*Bu kitap Türkçe, PDR ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.
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Seni En Mutlu Günlere Götürebilirim
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 144
Yaş Düzeyi: 13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Paylaşma,

Eser beş bölümden oluşur. “Ahlakın En Güzeli” başlıklı ilk bölümde Hz.
Peygamber (s.a.s.) ve Ashab-ı Kiram ile ilgili 13 hatıra anlatılır.
“İncelikler” başlığını taşıyan ikinci bölümde güzel ahlaka dair inceliklerin
anlatıldığı 14 hatıraya yer verilir. Asr-ı Saadet'ten 8 hatıranın nakledildiği
üçüncü bölüm ise “Ümide Dair”dir. 17 küçük anekdotun anlatıldığı
dördüncü bölümün başlığı “Ayrıntılar”dır. Kitabın beşinci ve son

ahlak, tevazu, sabır, şükür,

bölümünde “Sevenlere ve Sevilenlere Dair” 7 rivayet yer alır. Kitap,

adalet, ümit, hürmet, denge,

Peygamberimiz (s.a.s.) ya da Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Ebu Zer, Hâlid

sevgi.

bin Velid, Hz. Talha vb. Ashab-ı Kirâm’ın (r.a.) önde gelenlerine dair
birbirinden kıymetli örneklerin verildiği anekdotlardan oluşmaktadır.
Yazar, kitabın amacı için bizzat kendisi şöyle der: “Seni o en mutlu
günlere götürmek için buradayım. Uzun yıllar öncesine gideceğiz. Hem
de ışık hızıyla…”.

Etkinlik
Metin Karabaşoğlu-Nesil

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:
Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Bu kişiler kimlerdir?
Hz. Ali ile Hz Talha arasındaki arazi ihtilafı nedir? Nasıl çözülmüştür?

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Peygamberlerin mirası nedir?
Mescidi kandiller ile aydınlatan Hz. Temim ed-Dârî’ye Peygamber
Efendimiz ne demiştir?
Ganimetler paylaşılırken zayıf kişilere de neden güçlü kuvvetli
savaşçılarla eşit pay verilmiştir?

Serçe Kuş
Özet
Tür: Hikâye
Sayfa Sayısı: 96

Bir avcı ile serçenin hikâyesidir. Kitap önce bir gölde avlanan beş avcının,
tabiatın, hayvanların uzun uzadıya tasviri ile başlar. Hikâyenin edebî bir

Yaş Düzeyi: 11-12

dili vardır. Hikâyenin kahramanı olan Serçekuş, tabiatta karşılaştığı

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-7

canlıları ve insanları anlatır. Kocasının ava düşkünlüğünden şikâyetçi bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

kadının kocasının yolunu gözleyişini, kendisini sapanla avlamak derdinde

İçerdiği Konular: Tefekkür,

olan çocuklara dair düşüncelerini… En sonunda hikâyenin diğer

şükür, dua, cesaret, merhamet,
hayat, hırs, yardımseverlik, ölüm.

kahramanı olan avcı ile arşı karşıya gelir. Tüfeğini doğrultmuş kendisini
vurmak üzere olan avcıya türlü diller dökerek kendisini avlamaktan
vazgeçirmeye çalışır. İnsan ile hasbihâl edince anlar ki insanoğlunun da
bir avcısı vardır: Azrail. Serçekuş avcıya der ki: "Eğer beni öldürmezsen
belki bir gün senin hayatını kurtarırım.". Buna hayret eden avcı, küçücük
bir kuşun kendisinin hayatını nasıl kurtaracağını öğrenmek ister.

Etkinlik
1) Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulabilir:

Cahit Zarifoğlu-Beyan Çocuk

Bu hikâyede sizi en çok etkileyen olay nedir?
Serçekuş'un avcılar ve avcılık hakkındaki düşüncelerine katılıyor
musunuz?

*Bu kitap DKAB branşı tarafından önerilmektedir.

Hikâyeye avcı gözüyle baktığınızda siz Serçekuş'a karşı nasıl
davranırdınız?
2) "Serçekuş ve Avcı" konulu resim yarışması düzenlenebilir.
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Ezber Bozan Kadınlar 2
Özet
Tür: Biyografi
Sayfa Sayısı: 152
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Değerler: Başarma

Kitap, yazarın örnek aldığı bir hocasının kendisine yaşattığı hayal
kırıklığından sonra yeni bir rol model arayışı sonrası ortaya çıkmış.
Kadınların görülmediği bir coğrafyada kadınları daha görünür kılma
adına hayal kuran, hayalini gerçekleştirmek için çabalayan, toplumun
ezberlerini bertaraf etmeye çalışan ve sonunda da başaran kadınların
hayat hikâyelerini anlatıyor.

azmi, sabır, kararlılık.

Etkinlik
Kitabın sonundaki "Benim Ezber Bozan Hikayem" etkinliği yapılabilir.

Hatice Özdemir Tülün-Düş Değirmeni Kitaplığı

*Bu kitap Türkçe, PDR ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Filanca Operasyon
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10-11

Gelecekte artık kendi evinden yanımıza taşınmak istemeyen ama
gözümüz arkada kalan yaşlılarımız için yapay zeka ile donatılmış
androidler alıp onlara arkadaş olarak verebiliyoruz. Öyle iyi ki bu

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

androidleri, yaşlı teyzeler fark etmiyor bile. Sevgi (SVG1) isimli adroid de

Olumsuz Öge: İçermiyor.

yeni hayatına öyle iyi uyum sağlıyor ki bir süre sonra yaşlı bir nine gibi

İçerdiği Konular: İnsan sevgisi,

giyinmeye, onun gibi konuşmaya başlıyor. Sevgi’yi satın alıp annesinin

değer bilmek, yapay zekalı

yanına getiren Hikmet Bey, bu durumu yadırgıyor ve bir sorun olduğunu

robotların hayatımıza girmesi.

düşünüyor. Bu “arıza”nın giderilmesi için Sevgi’yi iade ediyor. İşte,
kaldırıldığı

depoda

başlıyor

Sevgi’nin

gizli

yaşamı

ve

Filanca

Operasyon’un ilk adımları. Bir android de olsa yapay zeka “duygu”
sahibidir ve en başta bu duyguları, insanların yine insanlara zarar
vermelerini engellemekte kullanır. Bu operasyonda aslında bir başka
duygu sahibi android ona yardım eder, 4YH4N; nam-ı diğer Ayhan.

Etkinlik
Feyza Şahin-Erdem Çocuk

Öğrencilerle söyleşi ya da soru cevap etkiniliği yapılabilir.

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Göğü Yere İndirelim
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 152
Yaş Düzeyi: 11-13
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 6-8
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Saygı, hoşgörü.

Deniz çok haylaz bir çocuktu ve haylazlıkları gün geçtikçe artıyordu. Ailesi
bu durumda onu bir danışmanlık merkezine götürdü. Danışman Bahar
Hanım onlara Öğrenci değişim programına katılmalarını önerdi. Annesi
Aslı ve Babası İlker bunu kabul etti. Fakat programda son dakika bir
yanlışlık oldu ve Deniz Afrika’ya gitmek zorunda kaldı. Deniz Afrika’ya
geldi ve Basalito ile tanıştı. Basalito Deniz’in Afrika’daki ailesiydi. Deniz
Afrika’daki ilk günlerinde oraya hiç alışamadı ama gün geçtikçe alışmaya
başladı. Deniz’in orada Musa diye bir arkadaşı da olmuştu ve orada bir
sürü maceralar yaşadı. Deniz’in Afrika’daki son gününde çok üzüldü ve
eve bambaşka bir çocuk olarak döndü.

Etkinlik
Öğrenci-yazar buluşması gerçekleştirilebilir.

Özgür Balpınar-Genç Timaş

*Bu kitap Türkçe ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Gülen Sakız Ağacı
Özet
Tür: Hikaye
Sayfa Sayısı: 112
Yaş Düzeyi: 10-11

Türkçe öğretmenin verdiği proje ödevi ''Çocukluk nedir?'' sorusunu
büyüklerine sormasıyla başlar. Kitabın başında ödevi yapmak istemez.
Sonrasında Arda'nın büyüklerinin anısına duyduğu merak ve heyecanla

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-6

ilerler.Herkesin çocuk olduğu ve anılarla tekrar hatırlanması eğlenceli bir

Olumsuz Öge: İçermiyor.

hal alır.

İçerdiği Konular: Aile, büyüklere

saygı, hürmet.

Etkinlik
Öğrencilerden Afrika'nın sömürü tarihi ile ilgili bir araştırma yapmaları
istenir. Tahtaya çizilen Afrika haritası üzerinde kıtanın zenginlikleri ve
hangi ülkeler tarafından sömürüldüğü gösterilir. Öğrencilerden yaptıkları
araştırmaların sonucunu paylaşmaları istenir. Kölelik, sömürü kavramları
üzerinde öğrenciler konuşturulur.

Koray Avcı Çakman-Tudem Yayınevi

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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Mutluluk Bilgisi
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 80
Yaş Düzeyi: 10-12
Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 5-7
Olumsuz Öge: İçermiyor.
İçerdiği Konular: Yusuf Has

Mehmet, Adil ,Zahit ve Yusuf aynı okula giden çok yakın arkadaşlardır.
Her macerada bir aradadırlar. Bir gün namaz çıkışı akıllarına bir fikir
gelir: Burana Kule'sine çıkmak. Bu kule, korunan bir yerdir. Namaz çıkışı
Zahit, cami ahalisini oyalarken Adil, Mehmet Ve Yusuf kuleye gizlice
çıkarlar. Kuleyi koruyan askerler gece geç saatlerde uyumuştur. Böylece
etrafı rahatlıkla inceleme fırsatı bulur çocuklar. Derken kuleye aileleri,

Hacib'in hayatı, arkadaşlık,

cami hocası ve askerlerin komutanı gelir. Çocuklara izinsiz buraya

hayvan sevgisi.

çıktıkları için herkes kızgındır. Başlangıcı bu şekilde olan roman
sonrasında Balasagunlu Yusuf'un hayat hikayesi ile devam eder. Yusuf;
medresede tıp, astronomi, matematik vs. eğitimi alarak kültürlü bir birey
olarak

yetişir.

Medrese

hocasının

direktifleriyle

bir

hükümdarın

yardımcılığını yapar. Uzun zaman uğraşarak yazdığı kitabı Mutluluk
Bilgisi ise nihayet bitmiştir. Hem devlet işeri hem de kitabı yazma süreci
Yusuf'u oldukça güçsüz düşürmüştür. Buna rağmen yola çıkıp kitabını
dönemin hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a ulaştırır. Buğra Han, babası
Süleyman

Özgür Aras Tüfek-Erdem Çocuk

Han'ın

ölümünden

sonra

bir

boşluğa,

devleti

nasıl

yöneteceğiyle ilgili ikileme düşmüştür. Tam bu esnada kendine gelen bu
el kitabı hayatının dönüm noktası olmuştur.

*Bu kitap Türkçe, DKAB ve Sosyal Bilgiler branşları tarafından önerilmektedir.

Mürekkep Yürek
Özet
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 552
Yaş Düzeyi: 13

Meggie; babasıyla yaşayan, kitap okumayı çok seven bir kızdır. Bir gün
sesli bir şekilde kitap okurken kitabın içindeki karakterleri kitaptan
çıkarabildiğini ve gerçek dünyadaki karakterleri de kitabın içine

Tavsiye Edilen Sınıf Düzeyi: 8

hapsedebildiğini fark eder. Üstelik bu yetenek Meggie'ye babasından

Olumsuz Öge: İçermiyor.

geçmiştir. Babasının kitaptan çıkardığı bazı karakterler ile maceraya

İçerdiği Konular: Sevgi,

atılan Meggie, öldüğünü sandığı annesini bulacak ve kötülere karşı

yardımlaşma, merhamet.

mücadele edecektir.

Etkinlik
Eser okutulduktan sonra filmi izletilebilir. Sonrasında öğrencilerden bir
eserin basılı hâli ve beyaz perdeye aktarılmış hâlinin kıyaslanması
istenebilir.

Cornelia Funke-Akılçelen Kitaplar

*Bu kitap Türkçe branşı tarafından önerilmektedir.
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