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Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumumuzun din eğitimi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yaygın din eğitimine yönelik Kur’an kursları düzenlemektedir. 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda açılan ve 
temelde değerler eğitimini esas alan 4-6 yaş grubu Kur’an kursları bu kapsamda 
yapılan önemli çalışmalardan biridir. 

4-6 yaş grubu Kur’an kursları eğitim programı akademisyenler, pedagoglar, Kur’an 
kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 
Program, uygulamaya konulmasıyla birlikte toplumumuzun büyük bir teveccühünü 
kazanmış ve Başkanlığımızın en önemli yaygın din eğitimi faaliyetleri arasında yer 
almıştır. Süreç içerisinde 4-6 yaş grubu kursların belirlenen amaç, hedef ve kazanımlar 
çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesine katkı sağlamak amacıyla, 
eğitici eğitimlerinden program ve materyal geliştirme faaliyetlerine Başkanlığımızca 
birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Genel olarak değerler eğitimini amaçlayan programda çocukların kendi seviyelerinde; 
sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk, sabır, dua gibi İslam 
dininin temel değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark 
etmelerini; aynı zamanda Rabbimizi, Peygamberimizi, Kitabımızı, dinimizi, insanları, 
kâinatı, dini mekânlarımızı, vatanımızı, bayramlarımızı sevgi temelinde tanımalarını 
sağlamak amacıyla “dini bilgiler” öğrenme alanına, aynı zamanda çocukların yüce 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerinde ses ve şekil olarak tanımalarını sağlamak 
amacıyla da “Kur’an-ı Kerim” öğrenme alanına yer verilmiştir. 

4-6 yaş programının temel amacı, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmekten ziyade 
çocuklarda dini değerlerin yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlamaktır. 4-6 yaş Kur’an 
kursunda eğitim süreçlerinin pedagojik bir yaklaşımla, çocukların bilişsel, fiziksel, 
duygusal ve sosyal gelişimini amaçlayan etkinliklerle yürütülmesi çok önemlidir. Yapılan 
araştırmalar çocuğun bütün yetenek ve kabiliyetini, olaylara ve konulara yaklaşımını, 
bir oyun ve etkinlik içerisinde daha iyi sergileyeceğini ortaya koymaktadır. Bu hususun 
programın üçte birini teşkil eden Kur’an-ı Kerim alanında ve ağırlıklı olarak Elif-Bâ 
öğretiminde de gözetilmesi gerekmektedir.

Büyük emeklerle hazırlanan elinizdeki “Elif-Bâ Etkinlik Kitabı”; Kur’an-ı Kerim 
öğrenmenin ilk adımı olan “Elif-Bâ”yı, eğitim biliminin yukarıda bahsedilen ilkeleri 
doğrultusunda çeşitli etkinliklerle eğlenirken öğrenmelerini amaçlayan bir çalışmadır. 
Bu çalışmada;

SUNUŞ
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1. Harflerin dizilişinde, harflerin şeklini esas alan ve en yaygın olarak kullanılan sıralama 
 .takip edilmiştir (ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ ...)

2. Kur’an harfleri, 3, 4 veya 5 harften oluşan gruplara ayrılmıştır. İlk harf grubundan 
sonra sırasıyla üstün, esre ve ötre harekelerine yer verilmiştir.

3. Konuların kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru öğrenilmesi amaçlanmıştır. 

4. Her harfin tanıtıldığı sayfanın üst kısmında sırasıyla harfin orijinal hali, harfin 
öğrenilmesini kolaylaştıracak bir bilmece ve harfin başta, ortada ve sondaki yazılışlarına 
yer verilmiştir. 

5. Her sayfanın alt bölümünde etkinliğin nasıl uygulanacağını ifade eden yönergeler 
yazılmıştır.

6. Yeni harf grubunun  öğrenilmesinde daha önceki  harfler de kullanılarak 
öğrenilenlerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

7. Örnek kelimelerin, konuların akışına uygun olmasına, kolaydan zora doğru 
sıralanmasına, anlamlı olmasına ve Kur’an-ı Kerim’de geçen kelimelerden oluşmasına 
özen gösterilmiştir.

8. Çocuğun çok yönlü gelişimini etkileyen ve eğitim sürecinin önemli bileşenlerinden 
biri olan ailenin, Kur’an öğretiminde çocuklara yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla 
“Aile Katılımı” etkinliklerine yer verilmiştir. 

9. Etkinliklerin hazırlanmasında çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor yönden 
gelişimlerini dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir.

10. Her konuda farklı etkinliklere (eşleştirme, çizgileri birleştirme, boyama, farklı olanı 
bulma vb.) yer verilmiştir. Bununla birlikte öğreticiler, çocukların ilgi ve ihtiyacına göre 
daha işlevsel gördükleri etkinlikleri diğer konuların öğretiminde de kullanabileceklerdir.

Alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığımız bu çalışmanın, değerli 
öğreticilerimizin yapacakları nitelikli katkılarla daha da geliştirileceğine olan inancımız 
tamdır. Bu eserin; fikir, hazırlık, yayın vb. tüm süreçlerinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, öğreticilerimize ve sevgili çocuklarımıza başarılar diliyoruz. 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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 ا   ب   ت   ث

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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 ا   ب   ت   ث

Alfabenin ilkiyim,

İnce uzundur şeklim,

Bir kaleme benzerim,

Bil bakalım ben kimim?ا BAŞTAORTADASONDA ائا

Harflerin içini boyayalım ve okuyalım.
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 ا   ب   ت   ث

Resimde ( ا ) harfleri gizlenmiş. Onları bulup yuvarlak içine alalım.
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 ا   ب   ت   ث

BAŞTAORTADASONDABenim şeklim geniştir,ا benden öncedir,

Bir noktam vardır benim,

Altındadır gövdemin.

ب ببب

Artık kağıt parçalarıyla harflerin içerisini dolduralım ve okuyalım.
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 ا   ب   ت   ث

.harflerini yuvarlak içine alalım ve okuyalım ( ب )
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 ا   ب   ت   ث

BAŞTAORTADASONDA harfine benzerim,

Ondan sonra gelirim,

Üstümde iki nokta,

Bil bakalım ben kimim?
ت تتت

Harfleri parmak boyasıyla boyayalım ve okuyalım.
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 ا   ب   ت   ث

.harflerini boyayalım ve ortaya çıkan harfi okuyalım ( ت )
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 ا   ب   ت   ث

BAŞTAORTADASONDA ve ’nin ardında,

Üstümde de üç nokta,

Peltek sesli bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?
ث ثثث

.harflerini çıkartma sayfasından alalım. Yuvarlakların içine yapıştıralım ve okuyalım ( ث )
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 ا   ب   ت   ث

ثث
ثث

ث

ث

ثث

ث

ثث

ثث
ثث

ث

Furkan, camiye gitmek istiyor. 
Haydi ( ث ) harflerini takip ederek onu camiye ulaştıralım.
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 ا   ب   ت   ث

Yukarıdan aşağıya doğru kesik çizgilerin üzerinden geçelim ve harfleri okuyalım.
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 ا   ب   ت   ث

Seccadedeki (ا ب ت ث) harflerini, belirtilen renklere boyayalım ve harfleri okuyalım.
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ÜSTÜN

İlk sıradaki üstün harekeli harflerin kutularını maviye, 
ikinci sıradaki üstün harekeli harflerin kutularını ise sarıya boyayalım.

Üstün (  ): İnce sesli harfleri “e” sesiyle, kalın sesli harfleri “a” sesiyle okutur.

Haydi üstün harekeli harfleri okuyalım.
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ESRE

Esre (  ): İnce sesli harfleri “i” sesiyle, kalın sesli harfleri “i-ı” arası bir sesle okutur.

Haydi esre harekeli harfleri okuyalım.

İlk sıradaki esre harekeli harflerin kutularını turuncuya, 
ikinci sıradaki esre harekeli harflerin kutularını ise yeşile boyayalım.
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İlk sıradaki ötre harekeli harflerin kutularını pembeye,
ikinci sıradaki ötre harekeli harflerin kutularını ise mora boyayalım.

Ötre (  ): İnce sesli harfleri “u-ü”  arası bir sesle, kalın sesli harfleri “u” sesiyle okutur.

Haydi ötre harekeli harfleri okuyalım.

ÖTRE
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 ا   ب   ت   ث

Örnekleri okuyalım.

اَبَِتاََب ِت

َب َث
ُث َب

ثََبَتَث َب َت
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 ج     ح     خ

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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 ج     ح     خ

BAŞTAORTADASONDAÜç kardeşin ilkiyim,

Biraz büyük bir harfim,

Karnımda bir noktam var,

Bil bakalım ben kimim?

ج ججج

Oyun hamuru ile harfin içini dolduralım ve okuyalım.
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 ج     ح     خ

Daireleri kuru boya ile boyayalım. Ortaya çıkan harfi okuyalım.
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 ج     ح     خ

BAŞTAORTADASONDA’den sonra gelirim,

Noktasız benim şeklim,

Biraz gülersen eğer,

Ortaya çıkar sesim.

ح ححح

 Krapon kağıdı ile yuvarlama tekniği kullanarak harfin içini dolduralım ve okuyalım. 
(Kalemtraş talaşlarıyla da doldurulabilir.) 
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 ج     ح     خ

Yap-boz parçalarını keselim ve birleştirelim. Ortaya çıkan harfi okuyalım.
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 ج     ح     خ

BAŞTAORTADASONDAKardeşlerim ج ve ح,

Ne çok benzerler bana,

Noktam var üzerimde,

Hırıltı var sesimde.

خ خخخ

Dairelere ponpon yapıştıralım ve harfi okuyalım.
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 ج     ح     خ

 Neşeli daireleri mavi renge boyayalım. Ortaya çıkan harfi okuyalım.
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 ج     ح     خ

Sayfadaki harfi okuyalım. 
Taş, lego, kapak vb. koyarak ( ج ve خ 

)
 
harflerini oluşturalım. 
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 ج     ح     خ

İki resmi inceleyelim. Alttaki resimde eksik harflerin yerini bulup işaretleyelim. 
Bütün harfleri okuyalım.
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 ج     ح     خ

 Dörtgenleri işaretli yerlerden keselim. Yel değirmenine yapıştıralım ve harfleri okuyalım.

AİLE  
KATILIMI
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 ج     ح     خ

Örnekleri okuyalım.
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 ج     ح     خ

Kelimeleri okuyalım. 
Kesik çizgileri birleştirerek geometrik şekilleri ortaya çıkaralım.

َخُبَث بَِجَح بََحَث

ثََبَتَحِبَبَخَباَ

َخَبُثبَُحَثَحَجَب
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د    ذ    ر    ز

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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د    ذ    ر    ز

BAŞTAORTADASONDAAğacın dalı gibi,

Kıvrık durur şeklim,

İsmim de benzer zaten,

Haydi söyle ben kimim?
د ددد

Çiçekleri çıkartma sayfasından alıp uygun yerlere yapıştıralım ve  
ortaya çıkan harfi okuyalım.
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د    ذ    ر    ز

 Vagonları lokomotife ulaştırmak için rayları sarıya boyayalım.  
Hangi harfe benzediğini söyleyelim.
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د    ذ    ر    ز

BAŞTAORTADASONDA  benim arkadaşım,

Noktamdır ondan farkım,

Ben de peltek bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?ذ ذذذ

Renkli iplerle harfin içini dolduralım ve okuyalım.
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د    ذ    ر    ز

Hayal edelim ve ( ذ ) harfinden resim çizelim.
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د    ذ    ر    ز

Şeklim biraz eğridir,

Bir kaydırak gibidir,

Ben noktasız bir harfim,

Tahmin et, adım nedir?

ر ررر

.harfinin aynısını yapalım ve okuyalım  ( ر ) harfini boyayalım, şönil ile ( ر )

BAŞTAORTADASONDA
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د    ذ    ر    ز

.Harflerinin bulunduğu elmaları yeşile boyayalım ve ortaya çıkan harfi okuyalım ( ر )
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د    ذ    ر    ز

,benim arkadaşım ر

Noktamdır ondan farkım,

Keskin çıkıyor sesim,

Bil bakalım ben kimim?

ز ززز

Çakıl taşları vb. ile harfin içini dolduralım ve okuyalım.

BAŞTAORTADASONDA



45

د    ذ    ر    ز

Karıncayı ( ز ) harfinin etrafındaki labirentten geçirerek buğday tanesine ulaştıralım. 



46

د    ذ    ر    ز

Kesik çizgilerin üzerinden geçelim. Ulaştığımız harfi boyayalım.
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د    ذ    ر    ز

Alt bölümde yer alan harfleri işaretli yerlerinden keselim. Satırlardaki grup harflerimizden 
eksik olan yere kestiğimiz harfleri yapıştıralım. Sonra da harfleri okuyalım.

AİLE  
KATILIMI
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د    ذ    ر    ز

Harflerin üzerine oyun hamuru ile üstün, esre, ötre harekeleri koyalım ve okuyalım. 
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د    ذ    ر    ز

Kelebeklerin üzerinde  yer alan kelimelerle aynı olan alttaki kelimeleri 
örnekteki gibi aynı renge boyayalım. Sonra da kelimeleri okuyalım.

اُ ِج َرَاَدَب
اَ َح َداُ ِخ َذ

َرِبَح
اُِجَر

بََداَاََدَب
اُِخَذ

اََحَد

َر ِب َح

َب َد اَ
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س  ش  ص  ض

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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س  ش  ص  ض

BAŞTAORTADASONDAGüzeldir benim sesim,

Noktasız harflerdenim,

Ben de keskin sesliyim,

Bil bakalım ben kimim?

س سسس

.harfimizi sulu boya ile boyayalım ve okuyalım ( س )



53

س  ش  ص  ض

س
ر

ز
ت

س

د
س

ج
Şekillerin içinde yer alan harfleri okuyalım.  

.harfi olanları istediğimiz renge boyayalım ( س )
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س  ش  ص  ض

Sessizliği severim,

Kardeşim س gibiyim,

Noktalarım üç tane,

Haydi bil hangi harfim?

ش

 Harfin içini pullarla süsleyelim ve okuyalım.

BAŞTAORTADASONDA ششش
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س  ش  ص  ض

 Örüntüyü ok yönünde takip ederek, sırası gelen harfi  
çıkartma sayfasından alıp yapıştıralım. Sonra da okuyalım.
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س  ش  ص  ض

Şimdi sırada benim,

Kalın sesli bir harfim,

Hiç noktam yoktur benim,

Bil bakalım ben kimim?

ص

 Harfin içini küçük kumaş parçaları yapıştırarak dolduralım. Sonra da okuyalım.

BAŞTAORTADASONDA صصص
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س  ش  ص  ض

.harflerini yeşil, diğer harfleri sarı renge boyayalım. Sonra da okuyalım ( ص )
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س  ش  ص  ض

Arkadaşım ص gibiyim,

Ben de kalın sesliyim,

Üzerimde bir nokta,

Bil bakalım ben kimim?

ض BAŞTAORTADASONDA ضضض

Pipetleri küçük küçük keserek harfin içini dolduralım ve okuyalım.
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س  ش  ص  ض

Kum, toprak gibi materyallerle (ض) harfi yazma etkinliği yapalım. Sayfamızda yer alan 
 .harfinin üzerine yapıştırıcı sürüp kum serpelim (ض)
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س  ش  ص  ض

Kesik çizgilerin üzerinden geçelim. Ulaştığımız harfi boyayalım.
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س  ش  ص  ض

Harflerin yer aldığı şekilleri kesip, kaplumbağanın üzerindeki uygun yerlere yapıştıralım. 
Sonra da okuyalım.

AİLE  
KATILIMI
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س  ش  ص  ض

Her bir satırdaki harfleri harekelerine göre okuyalım. 
Harekeleri farklı olanı bulup yuvarlak içine alalım.

َسَسِسَسَس

ِشُشِشِشِش

ُضَضُصُشُس

َصَسَشُصَض

ِصَصَصَصَص

ُضُضُضُضِض



64

س  ش  ص  ض

Örnekleri okuyalım.

َد َر َسَس َج َدَح ِس َب
َدَرَسَسَجَدَحِسَب
َب َش َرُح ِش َرَش َج ُر
بََشَرُحِشَرَشَجُر

َح َر َصَب َص َرَص َب َح
َحَرَصبََصَرَصَبَح

َح َض َرَس َب َحُض ِر َب
َحَضَرَسَبَحُضِرَب
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ط   ظ   ع   غ

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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ط   ظ   ع   غ

BAŞTAORTADASONDAKalın sesli bir harfim,

Arkadaşım var benim,

Noktasızdır şeklim,

Bil bakalım ben kimim?ط ططط

 Harfin içine pamuk parçaları yapıştıralım. 
Sulu boya ile pamukları boyayalım. Sonra da okuyalım.



67

ط   ظ   ع   غ

Ok işaretlerini izleyerek arıyı çiçeğe ulaştıralım. 
Yol esnasında karşılaştığımız harfleri okuyalım.

1
2
3
4
5
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ط   ظ   ع   غ

BAŞTAORTADASONDAArkadaşım ط gibiyim,

Bir noktam vardır benim,

Hem kalın hem pelteğim,

Bil bakalım ben kimim?ظ ظظظ

 Artık malzemelerle harfimizi süsleyelim ve okuyalım.
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ط   ظ   ع   غ

Astronot uzay aracına ulaşmak istiyor. 
.harflerini takip ederek onu uzay aracına ulaştıralım ( ظ )
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ط   ظ   ع   غ

BAŞTAORTADASONDANoktasızdır şeklim,

Aydede'ye benzerim,

İnce sesli bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?

ع ععع

 Krapon kağıdını yuvarlayıp yapıştıralım. Sonra da okuyalım.
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ط   ظ   ع   غ

.harflerini daire içine alalım sonra da bütün harfleri okuyalım ( ع )
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ط   ظ   ع   غ

BAŞTAORTADASONDAع benim arkadaşım,

Noktamdır ondan farkım,

Kalın sesli bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?

غ غغغ

 Harfin içini kuru boya ile boyayalım ve okuyalım.
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ط   ظ   ع   غ

Yap-boz parçalarını keselim ve birleştirelim. Ortaya çıkan harfi okuyalım.





75

ط   ظ   ع   غ

Satırlardaki grup harflerimizden eksik olan harfi çıkartmalardan alıp yapıştıralım.

AİLE  
KATILIMI
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ط   ظ   ع   غ

Üstün, esre, ötre harekeli harfleri belirtilen renklere boyayalım ve okuyalım.

َظُطَط
ُظ

ِظ
ِط َع

ُعَغ
ِع

َط ُط َظ
ِعَعِطُظ

ُغِغ

Üstün Esre Ötre
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ط   ظ   ع   غ

Örnekleri okuyalım. Aynı olan kelimeleri eşleştirelim.
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ط   ظ   ع   غ

Örnekleri okuyalım.
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ط   ظ   ع   غ

Örnekleri okuyalım.
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ف  ق  ك  ل

KUR’AN HARFLERİ
Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.
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ف  ق  ك  ل

Artık materyallerle harfin içini süsleyelim ve okuyalım.

BAŞTAORTADASONDATek noktalı bir harfim,

Başım küçüktür benim,

Yatık durur şeklim,

Haydi söyle ben kimim?ف ففف
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ف  ق  ك  ل

Ahmet’i okula ulaştıralım. Yolda karşılaştığımız harfleri okuyalım.
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ف  ق  ك  ل

Pamuklu çubuk kullanarak harfimizi boyayalım ve okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAİki noktalı bir harfimف’ye çok benzerim,

Kalın çıkıyor sesim,

Haydi seslendirelim!
ق ـققق
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ف  ق  ك  ل

  harfinin olduğu yerleri maviye boyayalım ve ( ق )
ortaya çıkan resmin dışındaki harfleri okuyalım.
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ف  ق  ك  ل

 .harfinin içine yapıştırıcı sürelim ( ك )
El işi kağıdını üzerine koyalım. Kalem ucu ile bastırıp yapıştıralım.

BAŞTAORTADASONDAق’tan sonra gelirim,

İnce sesli bir harfim,

Kelimedeki şeklim,

Bazen değişir benim.ك ككك
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ف  ق  ك  ل

.harflerini yuvarlak içine alalım ve bütün harfleri okuyalım ( ك )



87

ف  ق  ك  ل

Farklı renkteki pipetleri küçük parçalar hâlinde  
.harfinin içerisine yapıştıralım ve okuyalım ( ل )

BAŞTAORTADASONDAك’ten sonra gelirim,

Şemsiyeye benzerim,

Uzundur benim şeklim,

Bil bakalım ben kimim?ل للل
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ف  ق  ك  ل

İçinde ( ل ) harfi olan daireleri turuncu renge boyayalım. 
Ortaya çıkan harfi okuyalım.
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ف  ق  ك  ل

Daireleri keselim, renklerine göre eldivenlerdeki uygun yerlere yapıştıralım.  
Sonra da harfleri okuyalım.



AİLE  
KATILIMI
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ف  ق  ك  ل

Sayfadaki şeritleri işaretli yerlerinden keserek ağacımızın çizgili yerlerinden geçirelim. 
Şeridi hareket ettirerek harfleri okuyalım.

َك ُل ِق ِف
َق َل ِك ُف

ُق َف ُك ِل
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ف  ق  ك  ل

Örnekleri okuyalım. Aynı olan kelimeleri örnekteki gibi eşleştirelim.

َق َص ُص
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م  ن  ه  و  ى

Bu bölümde, aşağıda renkli olarak gösterilen harfleri öğreneceğiz.

KUR’AN HARFLERİ
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م  ن  ه  و  ى

 Harfin içini doğal malzemelerle süsleyelim ve okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAل ’dan sonra gelirim,

Mikrofona benzerim,

İnce sesli bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?

م ممم
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م  ن  ه  و  ى

Çizgileri birleştirelim, harfi istediğimiz renge boyayalım ve okuyalım.
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م  ن  ه  و  ى

Artık materyallerle harfin içini dolduralım. Sonra da okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAم ’den sonra gelirim,

Biraz kıvrıktır şeklim

Üzerimde noktam var

Söyle bakalım ben kimim?
ن ننن
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م  ن  ه  و  ى

Baştaki harfleri okuyalım. ( ن ) harfini daire içine alalım. 
Tüm harflerin karşısındaki meyveleri uygun renge boyayalım.
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م  ن  ه  و  ى

Oyun hamuru ile harfin içlerini dolduralım. Sonra da okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAİki gözlü bir harfim,

Noktam yoktur benim,

Başta, ortada, sonda,

Değişir şeklim benim.
ه ههه
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م  ن  ه  و  ى

Resimdeki harfleri okuyalım.  
Resimde ( ه ) harfini buldukça alttaki ( ه ) harfinin karşısındaki kutucuğu boyayalım.
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م  ن  ه  و  ى

Artık materyalleri harfin içine yapıştıralım. Sonra da okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAVe sırada benim,

Küçük ve sevimliyim,

Noktasız bir harfim,

Bil bakalım ben kimim?

و ووو
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م  ن  ه  و  ى

Harfleri eşleştirelim ve okuyalım.
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م  ن  ه  و  ى

Quilling çalışmasıyla harfin içini dolduralım. Sonra da okuyalım.

BAŞTAORTADASONDAElif-bâ’da son harfim,

Akarsuya benzerim,

İki noktam var benim,

Bil bakalım ben kimim!

ي ىيي
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م  ن  ه  و  ى

Harfin üzerinden parmağımızla geçerek yavru ördeği ailesine ulaştıralım. 
Sonra da harfi okuyalım.
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م  ن  ه  و  ى
    

Geometrik şekilleri işaretli yerlerden keselim. 
Evin üzerindeki uygun yerlere yapıştıralım. Sonra da harfleri okuyalım.



AİLE  
KATILIMI
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م  ن  ه  و  ى

Ağacımızın yaprakları ve çiçekleri dökülmüş.  
Çıkartma sayfasındaki yapraklarla ve çiçeklerle ağacımızı buluşturup harfleri okuyalım.
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م  ن  ه  و  ى

Örnekleri okuyalım. Aynı olan kelimeleri örnekteki gibi aynı renge boyayalım.

َح ِم َد

َر ِض َى
َف ِه َم َو َه َن

َه َج َر ُو ِج َد

َحِمَد َرِضَى

َفِهَم َهَجَر
َوَهَن

ُوِجَد
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م  ن  ه  و  ى

Örnekleri okuyalım.

َسَجَد

َفَتَح
َعِلَم ُغِفَر

َشَكَر
َرِحَم ُرِزَق

َحِدَث َكُمَل

َسِلَم ُوِضَع
َرَكَع

َقَعَد
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MED HARFLERİ -

MED (UZATMA) 
HARFLERİ

Med: Uzatmak demektir. Uzatma harfleri üçtür: ا و ى. 
Bu harfler harekesiz gelince kendinden önceki harf uzatılarak okunur.

Bizler üç arkadaşız,
Sesleri uzatırız. 

Bizi görünce tanı.
Elif’i, Vâv’ı, Yâ’yı.

UZATAN ELİF

Harekesiz Elif’im, 

Uzatmaktır görevim.

Üstünlü olan harfe, 

Â sesini veririm.

ٰا بَا تَا 

UZATAN YA

Uzatan Ya’dır ismim,

Harflere bitişirim. 

Esreyle buluşunca,

Î sesini veririm.

۪ا ۪بى ۪تى 

UZATAN VAV

Harekesiz vav harfiyim,

Harflere bitişirim. 

Harekesi ötreyse,

Û sesini veririm. 

اُو ُبو ُتو 
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MED HARFLERİ -

Harflerin üstün harekeli ve (med) uzatmalı okunuşlarını 
ses farklılığına dikkat ederek ritmik usulle okuyalım. 

َث   ثَاَت   تَاَب   بَااَ    ٰا
َد   َداَخ   َخاَح   َحاَج   َجا
َس  َساَز   َزاَر   َراَذ   َذا

َط   َطاَض َضاَص َصاَش  َشا
َف   َفاَغ   َغاَع   َعاَظ   َظا
َم   َماَل   َلَك   َكاَق   َقا
َي   يَاَو   َواَه   َهاَن   نَا
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MED HARFLERİ -

Renkli kutucuklarda yer alan medli harfleri okuyalım ve herbirinden alttaki kutucuklarda  
kaç tane olduğunu bulalım. Harflerin sayısı kadar örnekteki gibi nokta koyalım.

َفاَليَاَماَفا

َكاَماَفاَماَكا

يَاَماَكاَليَا

َليَايَاَكاَفا

َماَكاَليَاَفا
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

َراَم

َفَما

َكَما

َجَماُل
َجاَوَز

َفاِتُح

َوَما

َفَل

َكاَد

َشاِهُد

ِكَتاُب

َكَلُم

َلَها

ِاَذا

َناَل

َعاَلُم

َصاِدُق

َصاِلُح
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

اِٰلُهٰاِخُرٰاَمَن

َسٰعىٰهَذاٰذلَِك

اِٰلَهٰاثَاُرٰاَدُم

ثَٰلُثٰانََسَعٰسى

َسٰمَواُتُهٰدىثَٰلَث
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MED HARFLERİ -

Harflerin esre harekeli ve (med) uzatmalı okunuşlarını 
ses farklılığına dikkat ederek ritmik usulle okuyalım. 

ِث   ۪ثىِت   ۪تىِب   ۪بىاِ   ۪اى
ِد   ۪دىِخ  ۪خىِح  ۪حىِج  ۪جى
ِس ۪سىِز   ۪زىِر   ۪رىِذ   ۪ذى
ِط  ۪طىِض ۪ضىِص ۪صىِش ۪شى
ِف  ۪فىِغ   ۪غىِع   ۪عىِظ   ۪ظى
ِم   ۪مىِل   ۪لىِك   ۪كىِق   ۪قى
ِي  ۪يىِو   ۪وىِه   ۪هىِن   ۪نى
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MED HARFLERİ -

Renkli kutucuklarda yer alan medli harfleri okuyalım ve herbirinden alttaki kutucuklarda  
kaç tane olduğunu bulalım. Harflerin sayısı kadar örnekteki gibi nokta koyalım.

۪فى۪شى۪صى۪تى۪دى

۪دى۪فى۪شى۪صى۪تى

۪صى۪تى۪شى۪فى۪دى

۪تى۪فى۪دى۪تى۪صى

۪فى۪شى۪صى۪دى۪تى
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

اَ۪بى

۪قيَل

۪زيَد

۪كيَل

۪فيَم

اَ۪خي
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

َق۪ديُر

َي۪تيُم

َغاِف۪ريَن

َك۪ريُم

َك۪بيُر

َساِل۪ميَن

َب۪صيُر

َع۪ظيُم

َصاِد۪قيَن

ُا۪ريُد

ُت۪صيُب

َذاِك۪ريَن

َر۪حيُم

َس۪بيُل

َخاِش۪عيَن

َع۪ليُم

َب۪عيُد

َقاِن۪تيَن
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MED HARFLERİ -

Harflerin ötre harekeli ve (med) uzatmalı okunuşlarını 
ses farklılığına dikkat ederek ritmik usulle okuyalım. 

ُث   ُثوُت   ُتوُب   ُبواُ    اُو
ُد   ُدوُخ   ُخوُح   ُحوُج   ُجو
ُس ُسوُز   ُزوُر   ُروُذ   ُذو
ُط   ُطوُض ُضوُص ُصوُش ُشو
ُف   ُفوُغ   ُغوُع   ُعوُظ   ُظو
ُم   ُموُل   لُوُك   ُكوُق   ُقو
ُي   يُوُو   ُووُه   ُهوُن   نُو
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MED HARFLERİ -

Renkli kutucuklarda yer alan medli harfleri okuyalım ve herbirinden alttaki kutucuklarda  
kaç tane olduğunu bulalım. Harflerin sayısı kadar örnekteki gibi nokta koyalım.

ُفوُسوُزوُذوُدو

ُبوُفوُذوُبوُزو

ُذوُزوُسوُذوُفو

ُفوُذوُذوُزوُزو

ُبوُزوُسوُفوُذو
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

يَُقوُل

اَُعوُذ

يَُصوُم

يَُكوُن

َرُسوُل

ُقُلوُب
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

يَُقوُمُ

تَُقوُمُ

َشُكوُرُ

اُُموُرُ

تَُقوُل

ُهوُدُ

َغُفوُرُ

ُصُدوُرُ

ُكُنوُز

َصُبوُرُ

ُجُنوُد

اَُقوُلُ

ُعُلوُمُ

تَُدوُر

يَِصُفوَن

ِبُدوِن

يَُتوُبوَن

نُوُحُ
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MED HARFLERİ -

Örnekleri okuyalım.

ِبُروِح

َتُقوُلوَن

َراِجُعوَن

َاُتوُب

َيِجُدوَن

ُيوِقُنوَن

ُموٰسى

َعاِبُدوَن

ُي۪قيُموَن

َقاُلوا

َكَسُبوا

َحاِمُدوَن

ٰاَمُنوا

َصَدُقوا

َساِجُدوَن

ُكوُنوا

َتُصوُموا

َراِكُعوَن
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CEZM -

Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harekeli harfe bağlar ve harekesiz okutur.

CEZM

“Cezimdir benim ismim, 
Bir halkaya benzerim.

İki sesi birbirine,
Hemen birleştiririm.”
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CEZM -

Harekeli harfleri cezimli harflere birleştirerek okuyalım.
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CEZM -

َل
َك

ُق
ِت

Sayfadaki şeridi işaretli yerlerinden keserek görselin çizgili yerlerinden geçirelim. 
Şeridi hareket ettirerek kelimeleri okuyalım.
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CEZM -

Mıknatısların içindeki harfleri birleştirelim. Cezimli kelimeleri okuyalım.

اَْد 

ْداَ

اِْد 

ْداِ

اُْد 

ْداُ

ِمْن

ْنِم

َسْل

ْلَس

اَْس
ْساَ

َهْل
ْلَه

ِزْد

ْدِز

ُكْل
ْلُك
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CEZM -

Dairelerin içerisinde yer alan kelimeleri dikkate alarak puzzle parçalarını 
örnekte olduğu gibi birleştirelim ve okuyalım.

اِْذُقْل ُكْن ُهْم اَْل

اَ

ْل
ْم

ُك

ُق
اِ

ْل

ْن

ْذ

ُه
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CEZM -

َكْي
ْي

َك

ُمْر
ْر

ُم

ُقْم
ْم

ُق

ِنْل
ْل

ِن

ِقْف
ْف

ِق

Çizgilerin üzerinden geçerek üstünlü harfle cezimli harfi birleştirelim.
Oluşan kelimeleri okuyalım. 
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CEZM -

Balıkların üzerindeki kelimelerle yukarıdaki dairelerin içinde yer alan aynı kelimeleri 
örnekte olduğu gibi eşleştirelim ve okuyalım.

اِْذَكْم

َقْد لَْم

بَْل
ُذْق

َمْد
ِمْن

ِمْن
لَْمَقْد

ُذْقبَْل

َكْم
اِْذ

َمْد
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CEZM -

Görselleri kenar çizgilerinden keserek örnekteki gibi yapıştıralım. 
Arka kısmına çöp şiş yapıştıralım. Sonra sırayla kelimeleri okuyalım.

اُِجْبُتْم ُمْسِل۪ميَن

َشَكْرُتْميَْسَئُلونََك

ُمْرَس۪ليَن 

َرْحَمَتَك اَْسلَْمُتْم

Örnek Görsel

ُمْسِل۪ميَن

AİLE  
KATILIMI
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CEZM -

Örnekleri okuyalım.

َحْمُد

اَْكَرَم

اَْيَن

اَْرَسَل

َعلَْيُكْم

بَْيَن

تِْلَك

اَْسلَْم

لَُكْم

اُْنِزَل

اِلَْيُكْم

َفُهْم

َسْوَف

اَْنَزَل

َمْريَْم

اِلَْيَك

اَْحَمْد

اَْنَت
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ŞEDDE -

Şedde: Üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur.

ŞEDDE

“Şedde derler adıma,
 Benzerim bir tarağa,
 Hangi harfe gelirsem,
Okuturum bir daha.”
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ŞEDDE -

Şedde harekeli harfleri okuyalım.
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ŞEDDE -

Kelimemizi okuyalım. 
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ŞEDDE -

Kelimeleri okuyalım.

اُّمُاِّنَاَّنَ

ُكّنَُثّمََمّنَ

َمّرََسّرَُهّنَ

َعّمََدّلََشّدَ

َل َكّلََمَعّلََمنَّزَ
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ŞEDDE -

Kelimeleri eşleştirelim ve okuyalım.

اَّىُ
ُدّرُ

َر ُذّكِ
َح َفّرَ
َح َسّبَ
َسّلََم
َل َفّضَ

اَّىُ
ُدّرُ

َر ُذّكِ
َح َفّرَ

َح َسّبَ

َسّلََم
َل َفّضَ
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ŞEDDE -

Kelimeleri okuyalım.

َم َكّرَ

َر َفّجَ

َف َلَصّرَ اَّوَ َصّلِ

َم يُِحّبُُحّرِ اَّنَُهْم

َر اِّنَِكُذّكِ

َد اَّكَ َرّبَُك
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ŞEDDE -

Örnekleri okuyalım.

 ْم ِباْلَخْيِر  َرّبِ تَّمِ ْر   َوَل ُتَعّسِ ْر  َرّبِ يَّسِ

ُ ُدالَّلٰ ُمَحّمَ

ِ َرُسوُل الّلٰ

ْر َفَذّكِ

ُل تََنّزَ

لَِرّبَِك

ِ َرّبِ اْلَعالَ۪ميَناَْلَحْمُد لِلّٰ
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TENVİN -

TENVİN

Harfimizin üstüne,

 İki ötre yazalım.

“Un” sesini vererek,

Birlikte okuyalım.

اٌ   ٌب   ٌت

Harfimizin üzerine,

İki üstün yazalım. 
“En” sesini vererek. 

Birlikte okuyalım.

اً   بًا   تًا

Harfimizin altına,

 İki esre yazalım.

“İn” sesini vererek, 

Birlikte okuyalım.اٍ   ٍب   ٍت

Tenvin: Bir harfin sesine “n” sesi ilave etmektir.
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TENVİN -

İki Üstün: İnce sesli harfleri "en" sesiyle, kalın sesli harfleri "an" sesiyle okutur.

َث   ثًاَت   تًاَب   بًااَ    اً
َد   ًداَخ   ًخاَح   ًحاَج   ًجا
َس  ًساَز   ًزاَر   ًراَذ   ًذا

َط   ًطاَض ًضاَص ًصاَش  ًشا
َف   ًفاَغ   ًغاَع   ًعاَظ   ًظا
َم   ًماَل   ًلَك   ًكاَق   ًقا
َي   يًاَو   ًواَه   ًهاَن   نًا
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TENVİN -

Labirentteki çıkış yollarını bulurken karşımıza çıkan harfleri okuyalım. 
Örnekteki gibi oluşan kelimeleri kutucuklardaki aynı olan kelimelerle eşleştirelim.

َطلًَباَسَلًماَمَثًل



146

TENVİN -

Örnekleri okuyalım.

اَبًَدا

َعَمًل

َمَطًرا

ًة َجّنَ

َس۪ليًما

ًدا ُمَحّمَ

اََجًل

َقلًَما

ِرْزًقا

َع۪ليًما

ًة اُّمَ

َرُسوًل

َحَسًنا

ُكُتًبا

ِذْكًرا

َح۪كيًما

َك۪بيًرا

ا نَِبيًّ
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TENVİN -

İki Esre: İnce sesli harfleri "in" sesiyle, kalın sesli harfleri "ın" sesiyle okutur.

ِث   ٍثِت   ٍتِب   ٍباِ    اٍ
ِد   ٍدِخ   ٍخِح   ٍحِج   ٍج
ِس  ٍسِز   ٍزِر   ٍرِذ   ٍذ

ِط   ٍطِض  ٍضِص  ٍصِش  ٍش
ِف   ٍفِغ   ٍغِع   ٍعِظ   ٍظ
ِم   ٍمِل   ٍلِك   ٍكِق   ٍق
ِي   ٍيِو   ٍوِه   ٍهِن   ٍن
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TENVİN -

Kelimeleri okuyarak kepçeyi kamyona ulaştıralım.

ٍة ُقّوَ ثََمٍر

َحَمٍاَمَسٍد

َغِنّيٍ

َحَسٍن

اَْجٍر

بَْعٍض
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TENVİN -

Örnekleri okuyalım.

ِعْلٍم

نَْصٍر

َشْهٍر

َك۪بيٍر

ٍة َجّنَ

اَ۪ميٍن

ِذْكٍر

َشَجَرٍة

ِكَتاٍب

َع۪ليٍم

ٍة اُّمَ

َس۪بيٍل

َخْيٍر

َقلٍَم

بَْيٍت
َح۪كيٍم

َصَدَقٍة

َسَفٍر
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TENVİN -

İki Ötre: İnce sesli harfleri "ün" sesiyle, kalın sesli harfleri "un" sesiyle okutur.

ُث   ٌثُت   ٌتُب   ٌباُ    اٌ
ُد   ٌدُخ   ٌخُح   ٌحُج   ٌج
ُس  ٌسُز   ٌزُر   ٌرُذ   ٌذ

ُط   ٌطُض  ٌضُص  ٌصُش  ٌش
ُف   ٌفُغ   ٌغُع   ٌعُظ   ٌظ
ُم   ٌمُل   ٌلُك   ٌكُق   ٌق
ُي   ٌيُو   ٌوُه   ٌهُن   ٌن
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TENVİN -

İki ötreli balonları bulalım ve istediğimiz renge boyayalım.

ُشٌج ٌف

ُق
ٌحُن

ٍب

ٌك

ٌح

ٌم
ًل
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TENVİN -

َقلٌَم

نُوٌر

َع۪زيٌز

ُكُتٌب

َطلٌَب

ٌد ُمَحّمَ

ِعْلٌم

َش۪هيٌد

َعالٌِم

َسَلٌم

َفَلٌح

َرُسوٌل

َحَسٌن

َرْعٌد

َشْمٌس

نَْفٌس

َسَنٌة

َك۪ريٌم
Kelimeleri okuyalım.
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TENVİN -

İşaretli yerlerden kesip yapıştırarak piramidimizi oluşturalım. 
Üzerindeki kelimeleri, çevirerek okuyalım.

B
u

ra
d

an
 

ya
p

ış
tı

rı
la

ca
kt

ır.

بََلٍد

َعْيٌن

ً ََلكا م

ُهُزًوا َصاِلًحا
بَْرٌق

َسَلمٌ
ُجْنٌد

َحَمٍا



 ٌ ُاّم

ثََمٍر
يَْوٍم
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ALIŞTIRMA

ْد ُمَحّمَ

ُهوْدنُوْحاِْد۪ريْسٰاَدْم

اِْسَما۪عيْللُوْطاِْبَرا۪هيْمَصالِْح

يَْعُقوْباِْسَحاْق

ُشَعْيْبيُوُسْف

ُسلَْيَماْنَداُوْدَهاُروْنُموٰسى

اِْلَياْسيُونُْسُذواْلِكْفْلاَّيُوْب

۪عيٰسىيَْحٰيىَزَكِرّيَااَْلَيَسْع

Örnekleri okuyalım.
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LAFZATULLAH الّلٰ

Lafzatullah'ın ince ve kalın okunuşlarına dikkat ederek okuyalım.

ُ الَّلٰ

ِ ِبالّلٰ

ُ َرِضَي الّلٰ

ِ َعِن الّلٰ

ُ ُهَو الّلٰ

ِ ِبْسِم الّلٰ

ِ َوالّلٰ

ِ ِبِاْذِن الّلٰ

ُ َكَتَب الّلٰ

ِ ِلَْمِر الّلٰ
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OKUMA SAYFASI

 ۪حيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ
  ۪حيِم الّرَ ْحٰمِن  اَلّرَ اْلَعالَ۪ميَن َرّبِ   ِ لِلّٰ اَْلَحْمُد 
  اِّيَاَك نَْعُبُد َواِّيَاَك نَْسَت۪عيُن  يِن َمالِِك يَْوِم الّد۪
ِصَراَط اّلَ۪ذيَن اَْنَعْمَت  َراَط اْلُمْسَت۪قيَم اِْهِدنَا الّصِ

 يَن اّل۪ ٓ َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الّضَ

۪حيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ
 َفَصّلِ لَِرّبَِك َواْنَحْر  اِّنَٓا اَْعَطْيَناَك اْلَكْوثََر

 اِّنَ َشانَِئَك ُهَو اْلَْبَتُر
۪حيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

 َمُد ُ الّصَ الَّلٰ ُ اََحٌد  ُقْل ُهَو الّلٰ
 َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا اََحٌد لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد

Sûreleri okuyalım.





Bu bölümde, öğreticiler tarafından çocukların 

öğrenmelerine katkı sağlayacak çeşitli  

etkinliklerde kullanılmak üzere harflerin yalın hâli, 

başta, ortada ve sondaki halleri ile  

harekeler ve işaretlere (cezm, şedde, tenvin)  

yer verilmiştir.

EKLER
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EKLEREKLER
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EKLER
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EKLER
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