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SUNUŞ

Sevgili Öğrenciler,

Bir dili öğrenmek, yeni bir dünyaya doğru yolculuğa çıkmak gibidir. Her yolculuk 
gibi, dil öğrenme yolculuğu da öncelikle sağlam bir niyet, coşkulu bir arzu ve hedefe 
varmak için gerekli irade ve çalışma gerektirir. Dil öğrenirken birkaç adım sonra bu 
kararından dönenler, birkaç durak sonra vazgeçenler çok görülür; hedefe varanlar 
ise yeni bir kültür ve medeniyetin geniş kapısından içeri girip kendi geleceklerini, 
kendi zihin dünyalarını zenginleştirme mutluluğuna erenlerdir.

Bu yolculuğun üç temel unsuru var: Birincisi öğrencidir. Öğrenci bu yolculuğun 
asıl unsurudur. Onun talebi, iradesi, çalışması olmadan yolculuk gerçekleşemez. Di
ğer unsurlar ise ona bu yolda kılavuzluk edecek olan öğreticiler ve öğretim malze
meleridir.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğrenme yolculuğuna çıkanlara yardımcı olmak 
için çalışıyor. Okutmanlarımızı bu konuda özel bir eğitimden geçiriyor ve bir dilin ya
bancı dil olarak öğretimi metotlarını bilen okutmanlarla yürüyoruz. Okutmanlarımı
zın işlerini yaparken en iyi araçlara sahip olmasını arzu ediyoruz. Kitap ve yardımcı 
ders malzemeleri bunların başında geliyor.

Elinizdeki kitap, Türkçe öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak üzere üretildi. 
Türkçeyi daha hızlı, kolay, akılda kalıcı; günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap verecek 
yeterlikleri kazandırmak üzere tasarlandı. Derslerde ilerledikçe kendinizi Türkçe ifa
de edebilmeniz, Türkçe ile iletişim kurabilmeniz, yazma, okuma, konuşma ve dinle
me becerileriniz gelişmesi hedeflendi.

Yedi İklim Türkçe kitabının tamamını bitirdiğinizde günümüz Türkçesinin iyi bir 
konuşuru olacağınıza, Türk edebiyatının heyecanlı sayfalarında kendi başınıza gezi
nebileceği n ize, Türk akademik hayatını Türkçe takip edebileceğinize inanıyoruz.

Bu yeni yolculukta Yunus Emre Enstitüsü, okutmanları ve yöneticileriyle sizin 
yanınızdadır. Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hayati DEVELİ 

YUNU S EM RE ENSTİTÜSÜ BAŞKAN I



İÇİNDEKİLER

1

TANIŞMA

Tanışm a 6-17 Dil Bilgisi

A) Merhaba
• bu, şu, o, burası, şurası, 

orası
• m İ? / değil
• var / yok
• Bulunma Hâli Eki
• Sayılar
• Çokluk Eki

B) Nerelisiniz?

O  Karşılaşm a - Se lam laşm a

A ilem iz 18-29 Dil Bilgisi

A) Ailem  ve Ben
. Ayrılma Hâli Eki 
. Belirtme Hâli Eki
• Bulunma Hâli Eki 
. Yönelme Hâli Eki
• -DAn önce, -DAn sonra

B) Evim

C) Adresim
. Emir
. Şahıs Zamirleri 
. Şimdiki Zaman

GÜNLÜK

HAYAT

Günlük H ayat 30-41 Dil Bilgisi

A) Saat Kaçta?
• Belirli Geçmiş Zaman
• Zaman Zarfları
• -ile -ylA
• DAn önce,-DAn sonra

B) Ne Kadar? Kaç U ra ?

O  Nerede? Ne Zam an ?

Çevrem iz 42-53 Dil Bilgisi

A) Bizim Sokağım ız

• İyelik Ekleri
• -DAn ... -A Kadar
• Gelecek Zaman

B) N e ? Nerede?

O  B ir Haftalık Planım ız



YEDİ IKLIM TÜRKÇE

/ v \
M ESLEK LER

M eslek le r 54-65 Dil Bilgisi

A) M e sle k le r i T an ıya lım

• İsim TamlamalarıB) Ne  O lm ak  İs t iy o r su n ?

C) H ob ile r im

İLETİŞ İM

İle tişim 78-89 Dil Bilgisi

A) Te le fon ♦ -A göre, bence
♦ -DEn daha + sıfat: Karşı

laştırma
♦ en + sıfat: üstünlük
♦ -DEn beri / Dlr

B) B ilg isa y a r  ve İn te rne t

C) Yüz Yüze



Tanışma

• Bölümler
A. Merhaba
B. Nerelisiniz?
C. Selamlaşma

• Beceriler
• Tanışma
• Selamlaşma
• Vedalaşma
• Kendini Tanıtma
• Form Doldurma

• Dil B ilg is i
• bu, şu, o, burası, 
şurası, orası
• m İ? / değil.
• var / yok
• Bulunma Hâli Eki
• Sayılar
• Çokluk Eki

• Kelimeler
• merhaba
• sınıf
• ülke
• günaydın
• hoşça kal

6 Ünite 1 i  Tanışma



□
□

□
□

□
□

1. Sıralayalım
I

Memnun oldum. 

Merhaba!

Benim adım Kâmil.

Merhaba!

Benim adım Yeliz. 

Ben de memnun oldum.

2. Eşleştirelim.

D Merhaba! ■ Ben de memnun oldum.

B Nasılsınız? Siz nasılsınız?

C Ben de İyiyim . ■ Benim adım Haşan.

D Benim adım Mustafa. a Merhaba!

E Memnun oldum. ■ Teşekkür ederim, iyiyim .

3. Tamamlayalım, sıralayalım.

Memn n  Idum.

Ben de me...nu...  oldu.

Nasıl... iniz?

T şekk.......  eder m.

Siz...n ad... nız ne?

İy...y ... m.

Beni...  adı...  Leyla.

Tanışma • Ünite 1 7



H 4. Tamamlayalım. 
Tanışalım

ta n ış tıra y ım
m erhaba

nasılsın
m em nun oldum

Mika Merhaba Sakura.

Sakura ...... Mika, ?

Mika Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? 

Sakura Ben de iyiyim. Seni arkadaşım Noko'yla

Mika Çok

Noko Ben de.

j^J| j 5. Tamamlayalım.

H 6. Tamamlayalım. 
Tanışalım

AdımSerdar. Adım Serdar. 1

Teşekkürederim . Teşekkür ederim .

Sizinadınızne?

Memnunoldum.

Bendememnunoldum.
1 1

8 Ünite 1 • Tanışma



I

Ali Günaydın Yasemin.

Yasemin Ali 

Ali Teşekkür , iyiyim.

Sen nasılsın?

Yasem in   ederim. Ben de

7* Tamamlayalım.

Ali Sizi tanıştırayım. Bu

Yasemin Tanıştığımıza memnun oldum Ahmet.

Ahmet Ben de

8. Tamamlayalım. 
Harfler

Alfabe

A a Bb C c Ç _ Dd E __

G g - ğ H __ 11 i _

j j K _ L _ M __ _ n
O o

o _ P __r S s Ş _ i

U u L l _ v _ Y z _

a  9. Yazalım. 
Harfler

a a ra b a 9 m Ş

D D n t

c

D O
u

Ç ü

D j P V

e O r D
f n s z

9  Ünite 1 • Tanışma Tanışma $  Ünite 1 9



H 10. Bulalım. 
Harfler

11. Yazalım.

balık (

b ilg isayar
kavun

c icek  kitapLILCN  takvim

t o p  ü z ü m  y a p r f l k  a n a h t a r  

P ^ r a  çay kanepe
VnrA/u*



a  12. Tamamlayalım.
Bu ne? Şu ne? O ne?

bu ş u

Haydi 
Türkçe 

Öğrenelim 1

14. Tamamlayalım

*•

, bardak

15. Tamamlayalım

13. Tamamlayalım.

Bu kim? Bu, Ali.

Bu ne? Bu, saat

,? Bu, kaptan.

? Bu, deniz.

? Bu, Deniz.

? Bu, anahtar. ,

? Bu, pencere.

? Bu, polis.

? Bu çiçek.

? Bu tavşan.

Tanışma 0  Ünite 1 11



12 Ünite 1 • Tanışma



I

m
17. Eşleştirelim,

= 5 * Ülke M illiyet

Bulgar

Dil

Bulgarca
m

Makedonya Makedon

= § Romanya

= = * Hindistan
= t Gürcü Gürcüce
=  * Japonya Japon

Türk Türkçe
Arnavutluk Arnavut

= * İspanyol İspanyolca
^ = 9

j ^ g j  1 8 . Eşleştirelim. 

İngiltere İngilizce

Doğru  Yanlış

m  □

1 9 . İşaretleyelim. 

N ere lis in ?

A) Ürdün'de.

B) Ürdün'e
Lübnan Arapça □  □

Fransa Almanca □  □ C) Ürdünlüyüm.

Finlandiya Fince □  □ D) Ürdün'deyim.

20. Yazalım.



21. Yazalım.

S ıntf+a t  ab el a yok r.

Bahçede

Mutfakta

Bahçede

22. Cevaplayalım.

* Bahçede ağaç var m ı?

Evet bahçede a|aç var,...............
* Köpek kulübede m i?

. Hayır*. köpek. kulübede. d e lil. Köpek. bahçede,
* Ev küçük mü?

Evet

* Köpek kulübesi büyük mü?

Hayır

* Çocuk salıncakta m ı?

* Bahçede kedi var m ı?

* Havuzda kaç ördek var?

I

14 Ünite 1 9 Tanışma



I

I
23. Sıralayalım.

Nasılsınız?

İyi günler.

Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? 

İyi günler.

Teşekkür ederim, ben de iyiyim.

25. Tamamlayalım.

Güle güle! İyi akvamlar.
__ 1 _

Hoşça kalın. Kusura bakmayın.

bir

iki

üç

4 (

12 ( 

35 (

19 (

147 (

24. Yazalım.

( 1 ) yüz elli ( ....)

( ) on üç ( ..  )

(... ) yedi ( )

( ) dokuz ( )

i( ... ) yüz on yedi ( )

26. Yazalım.

r dört )

r )

t )

t ......)
t )
r )

27. Cevaplayalım.

1. Sınıfta kaç öğrenci var?

Sınıfta öğrenci var.

2. Resimde kaç kişi var?

kişi var.

3. Resimde kaç ev var?

ev var.

4. Evde kaç oda var?

oda var.

Tanışma i  Ünite 1 15



28. Yazalım.

adam. / i ki adam /  adamlar.

Semsiye/ dört.semsiye. / şemsiyeler, 

kuş / ü ç  /

yaprak / beş /

balık / on iki /

şapka / altı. /

/ on sekiz / çantalar

H 29. Okuyalım.
Emlakçıda

Birinci Öğrenci 

Emlakçı

İkinci Öğrenci 

Emlakçı 

Birinci Öğrenci 

Emlakçı 

Birinci Öğrenci 

Emlakçı 

İkinci Öğrenci 

Emlakçı 

Birinci Öğrenci 

Emlakçı 

Birinci Öğrenci 

İkinci Öğrenci 

Emlakçı

İyi günler!

İyi günler! Hoş geldiniz!

Hoş bulduk. Kiralık ev var mı?

Evet var. Öğrenci misiniz?

Evet, öğrenciyiz.

Nerelisiniz?

Ben KonyalIyım, arkadaşım İzmirli.

Memnun oldum. İşte size uygun bir ev. İki oda bir salon. 

Evde eşya var mı?

Evet var.

Kira ne kadar?

500 Lira.

Çok pahalı. Teşekkür ederiz. İyi günler.

Hoşça kalın.

Güle güle.

16 Ünite 1 *  Tanışma



30. Okuyalım, sayıları yazalım. 
Emlakçıda

İkinci Öğrenci 

Emlakçı

Birinci Öğrenci

Emlakçı

İkinci Öğrenci 

Emlakçı

Bu ev kaç odalı?

Üç oda bir salon.

Küçük bir ev yok mu?

Elbette var. İşte fotoğrafı. 

İki oda bir salon.

Kirası kaç lira?

400 Lira.

3 (ÜÇ)

a  31. Tamamlayalım.
Kayıt Bürosunda

Öğrenci İyi günler, burası kayıt bürosu mu?

Memur Evet, burası 

hoş geldiniz.

Öğrenci Teşekkür ederim,

Memur ...............  ?

Öğrenci Sedat Mutlu.

Memur ..............  ?

Öğrenci AnkaralIyım.

Memur ..............  ?

Öğrenci 21 Aralık 1988.

Memur İşlem tamam.

Öğrenci Teşekkür ederim. Hoşça kalın. 

Memur ............................................

Tanışma 0  Ünite 1 17



Ailemiz

• Bölüm ler • Beceriler • il B ilg is i • Kelim eler
A. Ailem ve Ben • Kişisel Bilgileri • Ayrılma Hâli Eki • aile
B. Evim Anlatma • Belirtme Hâli Eki • ev
C. Adresim • A i ley Tanıtma • Bulunma Hâli Eki •eşya

Ü n it e  2  t A ile m iz

• Sosyal ve Fiziki 
Çevre ile İlgili 
Temel Kavramlar

• Renkleri Kullanabilme

• Yönelme Hâli Eki
• -DAn önce, -DAn sonra
• Emir
• Şahıs Zamirleri
• Şimdiki Zaman

• renk



I

I

2. Tamamlayalım. 3. Tamamlayalım.

1. Ey{jene var?

2. Masada ne var?

3. Kitap... ne yazıyor?

4. Resim kim var?

5. Oda ne yok?

6. Sınıf kim yok?

7. Sepet...neler var?

Ailemiz t  Ünite 2 19



I

m 4. Eşleştirelim.

5. Tamamlayalım.

ı ........................

Benim adım Hakan.

Onun adı Sinan.

6. Tamamlayalım.

1. Çanta.dft çok para var.

2. Kitap hiç resim yok.

3. Sepet, çamaşırlar var.

4. Tencere sarma var.

5. Sokak çocuklar top oynuyor.

t

Ben Türküm.

Evet, ben öğrenciyim.

f t J  D "
1 6. Ev... bütün ışıklar yanıyor.

7. Araba.. bebek var.

8. Cezve taze kahve var.

9. Mutfak.... . yemek pişiyor.

10. Gömlek leke var.

20 Ünite 2 • Ailemiz



I

7. Cevaplayalım.

Klereye gidiyor?

Mf.lLPM İM İd İyPL. D e rya ..................  Ke rem ..................  Elif

m
9. İşaretleyelim.

1. Ne yapıyorlar?

A) Kitap okuyorlar.

B) Koşuyorlar.

C) Dans ediyorlar.

3. Ne yapıyor?

A) Yazı yazıyor.

B) Yemek yapıyor.

C) Resim yapıyor.

2. Ne yapıyorum?

A) Ders çalışıyorum.

B) Kahvaltı yapıyorum.

C) Televizyon seyrediyorum.

4. Ne yapıyorsunuz?

A) Ders çalışıyoruz.

B) Top oynuyoruz.

C) Kavga ediyoruz.

Ailemiz • Ünite 2 21



10. Cevaplayalım.

1. Adın ne?

2, Soyadın ne?

3, Nereden geliyorsun?

4. Kaç yaşındasın?

5. Kaç kardeşin var?



a  12. Tamamlayalım. 
Nerede?

I

Atatürk
.Caddesi

(Eskişehir)

Atatürk Caddesi Ankara’da, f

Atatürk
Caddesi

Apartmanı

(Gazi Mahallesi)

Kale Apartmanı. (Gül Sokak)

13. Okuyalım, tamamlayalım.

Ailemiz • Ünite 2 23



14. Okuyalım, cevaplayalım.

Merhaba. Benim adım Leyla. 21 
yasındayım. Üniversitede öğrenciyim. 
İki kız kardeşim ve bir erkek kardeşim 
var. Ben Mısırlıyım. Annem, babam 
ve kardeşlerimle birlikte Kahire’de 
yaşıyorum.

A. Sorular:

1. Leyla kaç yaşında?

2. Leyla'nın kaç kardeşi var?

3. Leyla nereli?

B. Sorular:

1. John kaç yaşında?

2. O nerede yaşıyor?

3. Ne iş yapıyor?

Merhaba. Benim adım John. 3T 
yaşındayım. İngiliz'im. Galler’de 
yaşıyorum. Evliyim. Bir kız ve bir 
erkek, iki çocuğum var. Ben turist 
rehberiyim.

Merhaba. Benim adım Gülbanu.
Ben Kırgızım. 18 yaşındayım. Ailemle 
birlikte Bişkek’te yaşıyorum.
Bişkek’te Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi vardır. Ben burada Türkçe 
öğreniyorum. Üniversiteyi Türkiye’de 
okumak istiyorum. -

C. Sorular:

1. Gülbanu nereli?

2. Gülbanu burada ne yapıyor?

3. O nerede okumak istiyor?

Merhaba. Benim adım Kiroşi. Ben 
Japonum. 27 yaşındayım. Evliyim ve 
iki çocuğum var. Ben doktorum. Eşim 
mühendis.

L

24 Ünite 2 9  Ailemiz



15. İşaretleyelim.
I

Aylin

a )  koşuyor

b )  uyuyor

Aynur Kemal

a) gülüyor a) yazıyor

b) ağlıyor b)okuyor

Tuğçe

a) el sallıyor

b) dil çıkarıyor

Evet,

Hayır,

4. Masa çatal var mı? 

Evet,

H a y ır,.............................

1. Çantada neler var?

2. Sözlük nerede?

3. O ne iş yapıyor?

4. Ebru'nun ailesinde kaç kişi var?

Ailemiz 0  Ünite 2 25



Sevda üniversitede ...Türkçe öğren......  O bir öğrenci. Her sabah yurt......

okul......yürüyor. Okul......gidiyor ve sınıf......giriyor. Sınıf...... çok öğrenci var. Onlar

Türkçe öğren...... Öğrenciler sandalye.......otur..........Öğretmen ders anlat.

Onlar cok mutlu.

19. Eşleştirelim, tamamlayatım.

1. Çocuklar ip...............................................

2. Öğrenciler bahçede

3. Otobüs du rağa.....

4. Babam gazete......

5. Annem yem ek......

gelmek 

► atlamak 

top oynamak 

pişirmek 

okumak

20. Yazalım.

1. güzel / İstanbul'da / mi / hava 5. var mı / kütüphanede / kitap

İstanbul'da hava güzel mi?................................. .............................
2. öğreniyorlar / Türkçeyi / çabuk / öğrenciler 6. çocuklar / geziyorlar / hayvanat / bahçesini

3. gidiyor / sabah / markete / çıkıyor / evden 7. yapıyoruz / ailemle / kahvaltı / her sabah

4. mu / havuzda / çocuk / yüzüyor 8. tatilinde / yaz / gidiyorsunuz / nereye

21. Eşleştirelim, tamamlayalım.

1. Çocuklar parkta 0JJnUlJOrIfl)T.<—.............

2. Annem evde .................

3. Ablam oku ldan...................

4. Babam köpeği.....................

5. Dedem arabayı park.............

gelmek

sevmek

oynamak

etmek

uyumak

26 Ünite 2 • Ailemiz



22. Okuyalım, yerleştirelim
Aile Ağacı

Ahmet Mehmet Onur

Zeynep Sinem Sona®

1. Onur, Mehmet ve Songül un oğlu.

2. Ada, Mehmet'in torunu ve Onur'un kızı

3. Songül, Mehmet'in karısı.

4. Sinem, Onur'un kardeşi.

r  K

Mehmet Songül

—

5. Efe ve Defne, Sinem ın çocukları.

6. Ahmet, Defne'nin babası

7. Zeynep, Mehmet ve Songül'ün gelini

23. Okuyalım
Barış Öğretmen.

Barış Bey H5 yaşında b ir  öğre tm en. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

0, her sabah erken uyan ıyo r ve ailesi ile b ir l ik te  k a h v a ltı ediyor. Tıraş 

oluyor, g iy in iyo r ve okula gidiyor. Ö ğrencileri, Barış Bey’ i çok seviyorla r. Öğle 

yemeğini okulda yiyor. Akşam okuldan çıkıyor ve evine yürüyor.

Barış Bey çok çalışkandır. Ama evde h içb ir şey yapmıyor. K o ltu k ta  

o tu ru yo r, gazete  okuyor, te lev izyon  seyrediyor. Çünkü, Barış Bey okulda 

çok yoru luyor.

k



1. Barış Bey ne iş yapıyor?

2. Barış Bey kaç yaşında?

3. Barış Bey'in ailesinde kaç kişi var?

4. Barış Bey nerede kahvaltı ediyor?

5. Barış Bey evden çıkıyor, nereye 

gidiyor?

6. Barış Bey evde ne yapıyor?

7. Barış Bey tembel mi?

Tamamlayalım.

ı ...................................................?
1
I Teşekkür ederim, iyiyim.

2.1
?

1
I Metin Bey mühendistir.
1

3. ?

Aylin İzmir'de oturuyor.

4.
D

?

1
D Kardeşim salıncakta sallanıyor.

5. ?

Okulum Çankaya'da.

1. Selen okuldan çıkıyor,..............gidiyor.

A)kütüphaneden B)kütüphaneye

C) kütüphanede D) kütüphaneyi

24. İşaretleyelim.

2. Kemal elektrikli süpürge ile .....
temizliyor.

A) odada B) odadan

C) odasına D) odayı

3. Sevgi elinde torbalar ile ............
geliyor.

A) alışverişten B) alışverişte
C) alışverişe D) alışverişi

4 ................yeni ayakkabıları var.

A) Torbaya B) Torbadan

C) Torbayı D) Torbada

26. Tamamlayalım.

1. Fırat yolda yücü p L

2. Selvi ütü yap.......................

3. Arif sinemadan gel...............

4. Çocuk karanlıktan kork.........

5. Kadın sürekli gül..................

6. Öğrenciler derste çok konu...

7. Tarkan, İstanbul'da konser ver.

8. Gülden müzikten anla...........

9. Sedat matematiği çok sev.....

10. Kedi uyu.........................
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27. Tamamlayalım.

TJ---------------------------ı. Sen yüzme biliyor musun? ,U

2. Siz sınıfta müzik dinle.............. ? 7. Kardeşin arapça bil.............. ?

3. 0  da gel.............. ? 8. Ayla her sabah okula git................?

4. Sen Türkçe bil.............. ? 9. Sen ona inan.............. ?

5. Onlar şarkı söyle,,..,......,............? 10. Biz de sizinle gel........... .....?

28. Yazalım.

I. Yarın /  okula /  erken /  gelmek /  lütfen

....Yarın okula, erken gelin lütfen!...................

1. Siz /  lütfen /  sınıfta /  Türkçe /  konuşmak

3. fili /  lütfen /  bu kitabı /  Ahmet’e /  vermek

T Onlar /  buraya /  gelmek /  lütfen

29. Tamamlayalım.

1. Banyoda buzdolabı var m ı?

Hayır, mu t f ÇlK+Çi b d o i abı var.

2. Salonda küvet var m ı?

Hayır, var.

3. Balkonda yatak var m ı?

Hayır, var.

4. Yatak odasında şezlong var m ı?

Hayır, var.

5. Mutfakta koltuk takımı var m ı?

Hayır, var.

6. Çalışma odasında televizyon var m ı?

Hayır, var.
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Günlük
Hayat

• Bö lüm ler
A. Saat Kaçta?
B. Ne kadar? 

Kaç U ra?
C. Nerede?

Ne Zaman?

• Beceriler
• Ulaşımla İlgili 

Temel Kavramları 
Anlama

• Saat ve Zaman 
Dilimlerini Kullanma

• Alışverişle İlgili 
Temel Kavramları 
Anlama

t  D il B ilg is i
• Belirli Geçmiş 

Zaman
• Zaman Zarfları
• -ile -ylA
- DAn önce, -DAn sonra

• Kelim eler
• günler
• taşıtlar
• mevsimler
• aylar
• para
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1. Bulalım, yazalım.

Onur 20.15'te Kocaeli'den 
döndü.

Esra, Sena ve Merve 11.50'de 
Anıtkabir'e gittiler.

Cengiz geçen cuma 19.20'de 
Amasya'ya gitti.

Annem ve babam her sabah 
07.30'da işe gidiyorlar.

Eray ile Sinan 10.10'da beni 
pikniğe davet ettiler.

Ali her sabah 08.30'da kursa 
gidiyor.

S  2. Yazalaım.
Bugün hangi saatte neler yaptım?

Günlük Hayat • Ünite 3 3



3. Tamamlayalım.

Semih,. otobüs Vapur,
bekliyor. yanaşıyor.

4. Okuyalım, tamamlayalım.

Ben A hm et 

İskelede va p u r 

bekliyorum .

Mevsim lerden 

ilkbahar. Çevreyi seyrediyorum . 

Gökyüzünde m a r t ı la r  uçuyor. İskelede 

b irçok  yolcu var. İnsanlar, m a rtı la ra  

s im it a tıyo r. Vapur 01.30’da kalkıyor.

Tren, hareket Uçak, ... iniyor,
ediyor.

Benim adım Mert. 
Bugün İstanbul’a 
gidiyorum. Mev
simlerden kış. Hava
çok soğuk. Otobüs terminalinde otobüsü 
bekliyorum. Otobüsüm I3.l5’te kalkıyor. 
Ailem İstanbul’da oturuyor. Ben Anka
ra’da okuyorum. Tatillerde İstanbul’a 
gidiyorum.

Ben Elif. Sonbahar 
Hava

yağmurlu. Biraz 
rüzgâr var. Bugün 
okul arkadaşlarımla

Konya’ya gidiyoruz. Konya’da Mevlana 
türbesi var. 0, insanları çok seviyor. 
Bizlere “İnsanları sevelim." diyor. Saat
ll.SO’de tre n im iz  kalkıyor.

Benim adım 

Kerem . Yarın 

s a a t 10.00’da 

uçakla b ir  geziye 

çıkıyorum . A n ta ly a ’ya g id iyorum . 

Orada b ir  to p la n tım  var. Top lantıdan 

sonra A n ta ly a ’yı gezmek is tiy o ru m . 

A n ta lya  yazın çok güzel oluyor.

S aa t kaçta? /  Ne zaman? Hangi araçla? Hangi mevsimde? Ne zaman?

Ahmet

M e rt

E lif

Kerem
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I
6. Cevaplayalım.

E

S a la taya  b iraz  tu z  dök, çünkü çok Sarı t iş ö r t  kız B e rlin li.
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a  8. Okuyalım, tamamlayalım. 
Manavda

Müşteri Kolay gelsin!

Manav

Müşteri Çileğin kilosu ne kadar?

Manav 2

Müşteri ĵ j çilek aimak istiyorum.

Manav Hemen efendim.

Müşteri p )rasa kaça?

Manav ı 50

Müşteri ........ mj?

Manav £vet efendim. Yeni geldi. 

Müşteri gir kilo da pırasa istiyorum. 

Manav Hemen efendim.
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9. İnceleyelim, cevaplayalım.

Resimde.köl.Ç.kişi var?

Ke simçl e beş (51 kl î v a r.

Resimde öğrenci var? Resimde tatlı var?

Resimde............... sandalye var? Resimde................ futbolcu var?

•  G ü n lü k  H a y a t



10. İşaretleyelim.
Kaç litre? Kaç kilo? H l l .  Tamamlayalım.

Kaç metre? Kaç kilometre?

Çarşıdan beş kumaş aldım.

Bu halat yirmi

Bu yol, on

Ankara ile Çanakkale arası 
altı yüz elli



H 7 ]  12. Tamamlayalım.
J L J  N e yapmak istiyorsunuz?

A. Sucuklu yumurta 
pişirmek istiyorum.

a  13. Tamamlayalım. 
Türk Lirası t

Madeni Paralar

Marketten ne almak istiyorsunuz?

-Bir M p . sucuk, üç [.afifi, yumurta ve 
bir.pa.Rfi.t tereyağı almak istiyorum.

-Bir.............makarna ve yarım
......... domates almak istiyorum.

-Bir............. fındık, 2 5 0 .............
peynir almak istiyorum.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

m
EUİ

t Or k jJ rasi

> . J

âÖ
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Geleneksel Türk Tiyatrosu

■an: Hayali Uğur Demi

Tarih: 20  Ekim 2011 
Yer: ABŞT Şükran Güngör 

Tiyatro  Sahnesi 
Seanslar: 13.00, 14.30, 16.00

ÜCRETSİZDİR
(Davetiye Temin: 0256 2IH 38IH)

— ^

✓ ]  16. Tamamlayalım.
Tiyatroya gidelim mi

Emre Merhaba Aylin.

Aylin Merhaba Emre.

Emre Dersten sonra işin var m ı?

Aylin Hayır, yok.

Emre Birlikte tiyatroya gidelim mi?

Aylin Bugün biraz hastayım. Yarın gidelim. SEANSLAR

Emre Tamam. Yarın Karagöz ile Hacivat var.
FİYATI

Aylin Ben o oyunu daha önce hiç

seyretmedim. Eğlenceli m i? OYNATAN

Emre Evet, çok komik.

Aylin Tamam, yarın görüşürüz. Hoşça kal!

Emre Hoşça kal Aylin!

TİYATRONUN ADI 

OYUNUN ADI 

YER

I J



■ 
■

■
■

■
■

II
B

ft
lf

Af
fl

A

Amasya

armut kiraz
1

elma fındık
3

üzüm kayısı

muz incir

I
18. Eşleştirelim, yazalım.

Pazartesi saat 10.00’da kursa gittim.
1. Bugün  8 .00 'de  kalktım. ..

2. Saat 0 9 .0 0 fda kahvaltı yap .......... .

3. Öğleden sonra am cam  bize ge l.......

4. Beraber sinem aya git.......... .

5. Akşam  sahilde biraz yü rü .......... .

6. Eve çok geç dön .......... .
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Çevrem :z

t  Bö lüm ler
A. Bizim 

Sokağımız
B. Ne? Nerede?
C. Bir Haftalık 

Planımız

e  D i l  B i l g i s i
• İyelik Ekleri
• -DAn ... -A Kadar
• Gelecek Zaman

Etme
• İstek ve Rica 

Talepleri

• Beceriler
• Temel Soru 

Kalıplarını Kullanma
• Adres Sorma ve Tarif

• Kelim eler
• sokak
• mahalle
• yönler
• adres

42 Ünite 4 $ Çevremiz



1. Okuyalım,

Benim  adım  Mustafa. Burası 
benim okulum. Bahçeİievler Denem e  
Lisesi. Ben bu okulda 10. sınıfta oku
yorum. Okulumuzun önünde büyük bir 
bahçe var. Okulum uzda spor salonu, 
konferans salonu ve laboratuvarlar 
var. Bizim okulumuz çeşitli spor dalla
rında çok başarılı.

Benim  adım  Leyla. Ben bu m ahal
lede oturuyorum. Mahallenin m uh
tarıyım. Üç yıl önce m uhtar oldum. 
Mahallemizde bir park, oyun alanı, bir 
ilköğretim okulu ve bir de aile sağlığı 
merkezi bulunuyor.

Benim adım Kadir. 45  yaşındayım . 
Aşiyan Sokağı'nda  oturuyorum. Bu  
ekmek fırını benim. 2 0  yıldır bu fırında 
çalışıyorum. İşim i çok seviyorum.

Benim  adım Haşan. Ben bu büfe
nin sahibiyim. Büfeyi her sabah  çok 
erken açıyorum. Ben Aşiyan Sokağı'n- 
da oturmuyorum am a bu sokağı çok 
seviyorum. Bu sokakta herkes çok 
yardım sever ve iyi.



2. Cevaplayalım.

1. Mustafa hangi okulda okuyor? 3. Haşan büfeyi ne zaman açıyor?

2. Leyla kaç yıl önce muhtar oldu? 4. Aşiyan Sokağırnı kim seviyor?

3. İşaretleyelim.

â f  . 4 • *

* . ' û. \ ' L.  * * ' İ-.C , * *- «
|§FDo<jru J g  Yanlış

* - *
Kadir H5 yaşında. er O
Leyla öğrenci. 0 O
Mustafa 10. sınıfta okuyor. 0 0
Bahçelievler Deneme Lisesi Aşiyan Sokaijı’nda. O O
Mustafa’nın büfesi var. O O
Haşan Aşiyan Sokaçjı’nda oturuyor. 0 O
Bahçelievler Deneme Lisesi, sadece futbolda başarılı. 0 O
Leyla, beş yıl önce muhtar oldu. 0 O
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5. Diyaloglarla görselleri eşleştirelim.

I

I

I

-İyi günler hanımefendi.

-İyi günler hanımefendi, buyurun.

O

-Affedersiniz, taksi durağı buraya çok uzak mı 
acaba?

-Hayır hanımefendi uzak değil. Bu sokağın 
sonunda.

-Sokağın sonu nerede?

-150 metre ileride.

O  -İyi günler memur bey.

-İyi günler hanımefendi. 

-Affedersiniz, taksi durağı nerede?
I

-Taksi durağı 100 metre ileride.

, -Teşekkür ederim.

I

O
-Affedersiniz, acaba bu caddede 
otel var m ı?

-Evet beyefendi var.

-Caddenin neresinde?

- Caddeden sağa doğru yürüyün. 
100 metre ileride büyük bir 
postane var. Postanenin hemen 
yanında.

-Teşekkür ederim.

-Önemli değil.

O
- Affedersiniz, karakol nerede?

- Karşıya geçin. Karakol 150 metre 
ileride solda.

-Teşekkür ederim.

I
I
I
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6. Eşleştirelim.

M d l M / y i t / ı ı  mfli m m m
| T 5 T o T H ö T a W r C T

Benim»............................ kalemi

Senin .... ► arabam

Onun evleri

Bizim mahallemiz

Sizin defterin

Onların okulunuz

Bu Yıldız Apartmanı.

8. Fotoğrafları inceleyelim ve kelimeleri uygun yere yazalım.

7. Mahallemizi veya sokağımızı tanıtalım.

Yıldız Apartmanı Aşiyan Sokağı'ndadır. Park, Yıldız Apartmanı'nın

4 6  Ünite 4 0 Çevremiz



Bunlar Aylin ve Ceren. 

Aylin, Ceren'in

a  h  ■  m  - m

Bu otomobil. 

Otomobil apartmanın

Bu, Can. 

Can, ağacın

Bunlar Derya ile Deniz

Onlar, kitaplığın

9. Soruları cevaplayalım.

solda -  sağda -  ileride -  yanda -  önünde -  içinde -  arkasında -  ilerisinde -  yukarıda -  aşağıda

Okul nerede? 
Okul, pa rk ın

Ç ocuklar nerede oynuyor? 
Çocuklar, okulun oynuyor.

M a rk e t nerede? 
M a rke t, okulun

Salıncak nerede? 
Salıncak, pa rk ın

I

I

17



10. Komşu ülkeleri yazalım

Yunanistan, JBrKi!|Sm.WAtew4«Ar.

Türkiye

11. Hangi ülke nerede? Yazalım

kuzeydoğusundadır.

güneyindedir.

güneybatısındadır.

güneydoğıısundadır.

kuzeyindedir.

kuzeybatısındadır.

kuzeydoğusundadır.

batısındadır.

kuzeyindedir.

güneyindedir.

doğusundadır.



12. Krokiyi inceleyelim! sorulan cevaplayalım.

Kuzey i .  Selim, okuldan çıktı ve eve gitti. Selim 'in evi 
Kale Sitesi'ndedir. Annesinden para aldı, markete 
gitti, morketten ekmek aldı ve tekrar eve döndü.

Buna göre, Selim hangi yönlerde hareket etti?

Kuzey

2. Ayşe Hanım Sevgi sitesinde oturmaktadır. 
Ayşe Hanım önce batı yönünde daha sonra güney 
ve doğu yönlerinde ilerledi.

Ayşe Hanım sırasıyla nerelerden geçti?

a) Kale Sitesi, çocuk parkı, banka
b) Yakut Sitesi, çocuk parkı, okul
c) Kale Sitesi, alışveriş merkezi, banka
d) Yakut Sitesi, market, çocuk parkı

m

• Doğu

Güney

13. Eşleştirelim.
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14. Yanlışları bulalım.

• ■■ ı*v.

1. -Bugünlerde sık sık göğüsüm ağrıyor.

2. Bugünlerde sık sık göğsüm ağrıyor.

a) 1

b) 2

1. Çocuğun aiüi ateşler içinde.

2. Çocuğun alını ateşler içinde.

b) 2

1. Bu şehre daha önce de geldim.

2. Bu şehire daha önce de geldim.

a) 1

b) 2

1. Ham elma karınım ağrıttı.

2. Ham elma karnını ağrıttı.

a) 1

b) 2

15. Fıkrayı okuyalım.

Sağ Ayağım da Aynı Yaşta
-Doktor Hanım, sol ayağım çok ağrıyor.

-Tamam, şimdi muayene edeceğim.

Hımm, ayağınız yaşlılık sebebiyle ağrıyor.

-Sağ ayağım da aynı yaşta, o niçin ağrımıyor?

1. Kaplan'ın şikâyeti nedir?

2. Tavşan, Kaplan'a ne diyor?

3. Kaplan, doktora ne cevap veriyor?

A.

1.

2 .

3.

Soldan Sağa

Buradan sebze ve meyve alıyoruz. 

Buradan ekmek alıyoruz.

Bir yön, güneyin karşıtı.

16. Kelimeleri bulalım.

B. Yukarıdan Aşağıya

1. Bir ulaşım aracı.

2. Burada çocuklar oyun oynuyor.

3. Bir yön kuzeyin karşıtı.

A S T P Y H G Ğ G

M A N A V F Ü V A

E R E R D S N Ö N

T ç T K U Z E Y Z

R Y K J H Z Y E D

0 H F D A A V C A

F 1 R 1 N L S K

P 0 G 1 G D E A Ö
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18. Cümleler kuralım.

t
duym ak, koklam ak, tu tm a k ,  yürüm ek, görmek, ta tm a k

Adamm iki kulağı da duymuyor

19. Kim nereye gidecek?

B ilim  apartm anda bu h a fta  
sonu herkes b ir  yerlere gidecek, 
fihmet Bey, eşi ve çocuklarıyla 
b ir lik te  pikniğe gidecek. Derya 
ve Deniz, Hacı Bayram Veli 
Camisi’ne gidecekler. Şeyma 
Hanım tıp  kongresine katılacak. 
Salih Bey ve eşi t iy a tro y a  
gidecekler.

1. Kim nereye gidecek?

Ahmet Bey

Derya ve Deniz

Şeyma Hanım .

Salih Bey ve eşi

2. Hafta sonu siz nereye gideceksiniz?

Çevremiz i  Ünite 4 5



Ben bugün akşam Ankara'ya 

Yarın bize

O, öğleden sonra kütüphaneye 

Biz hafta sonu pikniğe 

Siz cumartesi günü ne 

Onlar bu akşam sinemada film

gidecek.

yapacaksınız?

gideceğim.

izleyecekler.

gelecek misin?

gideceğiz.

21. Örnekteki gibi cümle kuralım.

H a fta  sonu t ip t r o p  gideceğiz................................

Bu akşam

Yarın

H a fta  sonu 

Yazın

vT»

1s

ur»rt

i

%

m  /

ÜCRETSİZDİR. 
İrayla Satılmaz.

m

Karag öz&Haa’vat
ıııııııiEsm

Şükran Güngör Sahnesi 14.30

22. Diyalogları okuyalım ve boşlukları dolduralım.

Yazın bizimle tatile gelecek misin?

Hayır, ben ......................
Niçin?

Çünkü yaz okulu için Türkiye'ye ..
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23. İnceleyelim, okuyalım, listeleyelim.

[ İskender kebabı

İmercimek çorbası



m
u

n
 m

ı
ı

Meslekler

t  Bö lüm ler
A. Meslekleri 

Tanıyalım
B. Ne Olmak 

İstiyorsun?
C. Hobilerim

• Beceriler
• Meslekleri Tanıma
• Hobileri Söyleme
• Organ Adlarını 

Tanıma

• Dil Bilgisi
• Ad Tamlamaları

• Kelim eler
• sağlık
• organ adları
• meslek adları
• hobiler
• hastalık
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1. Okuyalım, işaretleyelim.
I

I
I

'*■ k fi . ^Tl, Ti b ■ V  • » V

Öğretmen, üniversite birinci sınıf öğrencisine sordu: 
Meslek seçimi konusunda neler düşünüyorsun? 

Öğrenci cevap verdi:
-Ben öğretmen olacağım.
-Niçin?
Öğrenci sebebini söylemedi. Öğretmen yeni sorular 
sordu. Sonra öğrenci ve öğretmen arasında şu  konuş
m a  geçti:
-İlgi alanı, yetenek ve İstek önemli.
-Ben İstiyorum öğretmenim.
-Peki... Kendini İyi tanıyor m usun?
-Gayret ediyorum.
-En önemlisi şu bence: Meslek seçimi, kişilikle İlgi
li. Hemen karar verme. Biraz bekle.
-Teşekkür ederim öğretmenim.
-Rica ederim.

-----------------  ■

- < â
1. Öğrenci, ne olmak istiyor?
I 1 Mühendis 
F  İ Öğretmen

]  Doktor
□  Futbolcu

2. Meslek seçimi neyle ilgilidir?
1~1 Akrabalar
I I Kişilik
□  Yaş
I I Aile

3. Öğretmen, öğrencisine ne tavsiye ediyor?
I I Hemen karar vermeyi 
I I Öğretmenlere sormayı 

H Dinlenmeyi 
I I Biraz beklemeyi

jg^lgj 2. Tamamlayalım.

ders anlatıyor. •» ara^a sürüyor.
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3. İşaretleyelim. 
Meslekler

. Doğru

Kasap, haber sunuyor. o
Öğretmen, ders anlatıyor. o
Trafik polisi, >jemek pişiriyor. o
Terzi, elbise dikiyor. o
Doktor sebze satıyor. o
ttemşire, saç kesiyor. o
Bahçıvan, çiçekleri suluyor o
İtfaiyeci, reçete ^azıyor. o

j g ^ 4 .  Dolduralım.

E

1. Okulda ders anlatıyor.

2. Hastaları muayene ediyor.

3. İlaç satıyor.

4. Uçak kullanıyor.

5. Et satıyor.

6. Mektup getiriyor.
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5. Okuyalım, tamamlayalım.

hızlı bir ......................iki yağındaki bir ........................  çarptı. Onu hemen

hastaneye götürdüler. ___________çocuğu hazırladı. ____________muayene etti. Çocuğu ameliyata

aldılar. Annesi ve babası, yağmurlu bir gecede......................beklediler. Sonra ........................ durdu.

yavaş yavaş doğdu. Gökyüzünde bir tek ......................yoktu. Sonra bir ........................
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I

7. Örnekteki gibi yazalım.

ki+ap/sayfa

.kitabın sayfası

defter/kapak gül/koku

cami/avlu

©
^ s 

&  %

| | ' 1
■ 11 w M f\

—  — r — t i —
, l i f lir**■ <$> İ

_____________’■ l;:. unıM1

smıf/kapı telefon/kapak

maç/hakem/düdük müdür/kalem/renk masa/örtü/renk
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Arkadaşımla Ortak Yönlerimiz:

. t *  ş e t m i n  F a rk lı Yönlerimiz--

9. Yazalım.

1. Ben im ...............

2. Sen in .................

3. O nun .................

4. Benim ...............

5. S iz in ..................

ağrıyor, (karın)

, akıyor, (burun)

. ağrıyor.(göğüs) 

yara çıktı, (ağız) 

kızardı, (alın)
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10. Yazalım.

11. Dolduralım.

balıkçı I  kasiyer I  giyim mağazası I  satıcı ayakkabıcı

ö S
Bugün annemle güzel b ir  gün geçirdik. 

Sabah beraber kahvaltı e ttik . Kahval
tıdan sonra alışveriş merkezine g ittik , 

i s  Önce b ir  girdik. Annem
3=s iki kazak ve iki etek aldı. Ben de pembe 

hırka ve beyaz gömlek aldım. Mağazadaki 
bizimle çok ilgilendi. 

Teşekkür e ttik  ve oradan ayrıldık.

Sonra g itt ik . Annem
kahverengi b ir  ayakkabı aldı. Ben de 
siyah b ir  çizme aldım. Kasaya g itt ik  ve 
ayakkabılar ile çizmelerin ücre tin i ödedik.

fa tu ra  vermedi. Çün
kü e lektrik ler kesikti.

Alışveriş merkezinden eve g it 
mek için yola çıktık. Yol üzerinde b ir

gördük. Annem “Akşam 
balık yapalım mı kızım?” dedi. Sevinçle 
“ Çok iyi olur." dedim. İki kilo hamsi aldık.

Saat 17.00’de eve vardık. Biraz din
lendik. Sonra akşam yemeği için sofrayı 
hazırladık. Saat liOO’da babam geldi ve 
b irlik te  akşam yemeği yedik. Biraz sohbet 
e ttik . Saat 22.00’de odama geçtim. Biraz 
kitap okudum. Sonra uyudum.

60 Ünite 5 • Meslekler



I
12. Okuyalım, cevaplayalım.

Ahm et

Olga
Ahm et

Olga
Ahm et

Olga

Ahm et

Olga
Ahm et

Olga

Bugünlerde neler yapıyorsun?

Türkçe çalışıyorum.

Nasıl çalışıyorsun?

Kelime ezberliyorum, alıştırmalar yapıyorum.

Başka neler yapıyorsun?

Zamanım yok. Gazete okuyorum. Çok yakında Türkçeyi 
öğreneceğim.

Niçin Türkçe öğreniyorsun?

Okulu bitireceğim. Türkiye'ye gideceğim.

Orada ne yapacaksın?

Orada çalışacağım ve sonra ülkeme döneceğim.

Olga Türkçe öğreniyor.

Olga’ rım zam anı gok.

Çünkü

Çünkü
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||2| 14. Tamamlayalım.

«t m

Pelin,.............................. ....... çok seviyor. Salih,....................................çok seviyor.

A  A

Kedim iz Tekir hasta land ı. Babam onu v e te r in e re  götürdü. Tekir iy ileşti. Şimdi hep 
b ir l ik te  evde o tu ru y o ru z . Annem kardeşime kazak örüyor. Kedim iz Tekir, annem in ip 
yumanını ka rış tırıyo r. Birden..
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Pazardan aldım bir tane, Bir küçücük fıçıcık,
eve geldim bin tane. içi dolu turşucuk.

Yer altında gağlı kayış. Sıra sıra odalar, 
birbirini kovalar.

17- Sorulan cevaplayalım.

Resimdeki insanların meslekleri 

nedir?

Onlar ne yapıyor?

Nerelerde çalışıyorlar?
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j ^ | |  19. Yazalım.

y  M  eslekler: U

Ö dretm en .........................................

f l  f i
U  H ob ile r: ( J

Balık tu tm a k

-------------------------------------------------------------------1.

20. Yazalım.
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I21. Okuyalım, soruları cevaplandıralım.
Bizim için çalışıyorlar.

Çevremizde, bizim için çalışan birçok görevli var. Doktor, 
saflık memuru, ebe ve hemşireler bizim için çalışıyor. Beledi
yede görevli temizlik işçileri, cadde ve sokakların temizliğini 
yapıyorlar. Polis ve jandarmalar, can ve mal güvenliğimizi 
sağlıyor. Mimarlar evlerimizi tasarlıyor. Tamirciler bozuk 
eşyalarımızı tamir ediyor ve hayatımızı kolaylaştı 
Marangozlar da koltuklarımızı, masalarımızı 
ve dolaplarımızı yapıyor.

I

1. Hangisi sağlıkla ilgili bir görevli?

A. Polis

B. Hemşire

C. Jandarma

2. Hangisi polis ve jandarmanın görevi?

A. sağlıklı yaşam

B. cadde ve sokaklarımızın temizliği

C. can ve mal güvenliği

3. Cadde ve sokakları kim temizliyor?

A. Temizlik işçileri

B. Tamirciler

C. Mimarlar

4. Evimizde bir şey bozuldu. Kimi arıyoruz?

A. Polis

B. Tamirci

C. Hemşire

5. Kim ler tahtadan eşyalar yapıyor?

A. Marangozlar

B. Mühendisler

C. Öğretmenler
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Ulaşım

i Bölüm ler
A. Yolculuk 

Nereye?
B. Trafikte
C. Bugün Hava 

N a sıl?

• Beceriler • D il B ilg is i
• Seyahatle İlgili • -kî/-DAki

Kavram ları Kullanm a • -(l)ncl
• U laşım  Araçlarını 

Tanıma
• Sıra lam a İle İlgili 

Kavram lar
• M evsim ler

i  Kelim eler
• yolculuk
• tatil
• ulaşım
• hava durum u
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I

1. Okuyalım, cevaplayalım.

s5 5

Geçen yılr turistik gezi için ailemle İstanbul'a 

gittim. Seyahatimiz biraz maceralı oldu. Uçuştan 

bir ay önce, 12Temmuz'da 11.00'deki uçağa yer 

ayırttım. Uçak biletini uçuştan yirmi gün önce aldım. 

Evimiz Londra'daki havaalanına çok uzaktı. Uçuş 

saatinden iki saat önce havaalanına gittik. Uçağın 

havalanmasına bir saat kala havaalanında bir 

kaza oldu. Bizim uçağımız kaza yüzünden iki saat 

rötar yaptı. Havaalanına beşinci kapıdan girdik. 

Bagajlarımız çok ağırdı. Bagaj taşıyıcılarından 

yardım istedik. Son çağrıdan sonra uçağımız saat 

13.00'te kalktı. Yolculuk öncesi biraz sıkıntılıydı ama 

yolculuk zevkli geçti. Yaklaşık beş saat sonra uçağımız 

İstanbul Atatürk Havalimanına gecikmeli indi.

1. Metindeki kişi, İstanbul uçağına ne zaman yer ayırttı?

2. Uçak saat kaçta kalktı?

3. Uçak saat kaçta havalimanına indi?

%  9

* W m
ı  '

4. Niçin bagaj taşıyıcılarından yardım istediler?

5. Hangi kapıdan havaalanına girdi?

6. Sefer iptal oldu m u?

7. Seyahat nasıl geçti?
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2. Seçelim ve yerleştirelim.

köşe başındaki 

hayatımdaki 

sokaktaki

bu ay ki 

vitrindeki

buzdolabmdaki

filmdeki

vazodaki

balkondaki

1. Köşe başındaki pastanede buluştuk.

2  .............taksitlerimi henüz ödemedim.

3  .................. hayvanlara yemek veriyorum.

4  .................. eteğin kırmızı rengi var m ı?

5  .................. aktör iki kez ödül kazandı.

6  ..................... çiçeğin suyunu değiştirdin m i?

7  .................. dondurmayı kim yedi?

8  .................. en önemli insan annemdir.

9  .................. çiçekler kurudu.

3. Tekrar yazalım.

1. Yarın bir toplantı var. O toplantıya 

milletvekilleri de katılacak.

Yarınki toplantına milletvekilleri de katılacak.

2. Geçen hafta bir filme gittik. O film çok 

sıkıcıydı.

4. Gelecek hafta bir tenis maçı var. O maçın 

galibi kupayı alacak.

5. Cumartesi günü davetimiz vardı. O daveti 

iptal ettik.

3. Dün bir sınava girdim. O sınav çok kötü 

geçti.

6. İki gün önce bir yarışma vardı. O yarışma 

çok heyecanlıydı.
I
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4. Eşleştirelim.

1. Gazetedeki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum.

2. Duvardaki tablonun ressamı kim?

3. Dünyadaki kuşu serbest bıraktık.

4. Mısır'daki bozuk paraları simitçiye verdim.

5. Kafesteki

6. Saksıdaki çürük için dişçiye gideceğim.

7. İlkokuldaki bilgileri defterinize yazın.

8. Tahtadaki piramitlere her yıl binlerce turist gidiyor.

9. Cüzdanımdaki kahveyi misafirime ikram edeceğim.

10. Tepsideki su kaynakları yok oluyor.

11. Dişimdeki haberi okudunuz mu?

5. Yazalım, tamamlayalım.
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1. Yorgunum,

2. Hastayım,

3. Uykum var,

4. Tokum,

5. Çok zayıfım,

6. Açım,

7. Hava çok sıcak,

hiçbir şey yemek istemiyorum.

dinlenmek istiyorum.

kilo almak istiyorum.

serin bir yere gitmek istiyorum.

doktora gitmek istiyorum.

uyumak istiyorum.

yemek yemek istiyorum.

6.Eş Leşti relim.

7. Canlandıralım.

Yunus Merhaba.

Bilet görevlisi Merhaba.

Yunus Bugün öğleden sonra Konya'ya 
otobüsünüz var m ı?

Bilet görevlisi Evet. Saat 15.00,16.00
vel7.30 'da seferlerimiz var.

Yunus Peki, bir kişilik seyahat ücreti ne 

kadar?

Bilet görevlisi 40  lira efendim.

Yunus Bir kişilik bilet, lütfen.

Bilet görevlisi 

Yunus

Bilet görevlisi

Yunus

Koridordan mı, pencere 

kenarından mı istiyorsunuz? 

Mümkünse pencere kenarından 

ve otobüsün ön tarafından olsun. 

Pencere kenarı 8 numara sizin 

için uygun m u?

Evet. Uygun. Otobüs Konya'ya 

kaç saatte gidiyor?

Bilet görevlisi Üç saatte gidiyor.

Yunus otobüs kaçıncı perondan hareket 

edecek?

Bilet görevlisi 18. perondan hareket edecek.

Hareket saatinden yarım saat 

önce peronda olun lütfen.

I
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1. Denizyolu ulaşım aracı

2. Kara yolu toplu taşıma araçlarından biri

3. Kara yolu ulaşım aracı

4. Hava yolu ulaşım aracı

5. Demiryolu ulaşım aracı

8. Bulmaca çözelim.

6. Hava yolu aracını kim kullanıyor?

7. Demiryolu aracını kim kullanıyor?

8. Deniz yolu aracını kim kullanıyor?

9. Kara yolu aracını kim kullanıyor?

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri. Ankara'nın her yerinde Büyükşehir 
Beledîyesi'nîn şehir içi otobüs hatları var. 1.750 tane belediye otobüsü var. Bu otobüslere 
günde 800.000'den fazla kişi biniyor. Belediye üç tür tarife uyguluyor:

a) yaşlılar için ücretsiz,

b) öğrenciler ve öğretmenler için indirimli (1.30 TL),

c) diğer yolcular için normal tarife (1.75 TL).

Ankara'da raylı ulaşım ve otobüs ücretleri aynı. Ankara'da AŞTİ-Dikimevi, Kızılay-Batıkent 
ve Kızılay-Çayyolu güzergâhlarında raylı ulaşım var. Tandoğan-Keçiören güzergâhı da bir iki 
yıl sonra bitecek. Ankara'da günde 2 milyon 570 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

Ankara'da 7.700 taksi var. Her gün yaklaşık 60.000 kişi taksiye biniyor. Ankara'da 2.230 
dolmuş var. 30 farklı yerde dolmuş durağı var. Her gün 350.000 kişi dolmuşa biniyor.
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1. Ankara'da otobüslerde kaç tür tarife var?
I

2. İndirimli tarife kimler için ve kaç lira?

3. Ankara'da kaç tane belediye otobüsü var?

4. Ankara'da günde kaç kişi taksiye biniyor?

5. Hangi güzergâhlarda raylı ulaşım var?

6. Ankara'da ulaşım hangi taşıtlarla sağlanıyor?

1. Sardunya Apartmanı kaç katlı?

2. Apartman görevlisi nerede duruyor?

3. Beyaz eşya tamircisi kaçıncı katta?

4. Noter kaçıncı katta?

5. Apartmanda muayenehane var mı?

6. Apartmanda bir şey içeceğimiz yer var mı?

i

7. Modaevi kaçıncı katta?

I
I
I
I



11. Okuyalım, tamamlayalım.

56. Eurovision Şarkı Yarışm ası, 14  M ay ıs 2 011  

A lm anya 'n ın  D usse ldorf şehrinde yapıldı. Yarışm anın birincisi 2 10  puanla 

Azerbaycan oldu. Azerbaycan’ın şark ısın ı Eldar ve N igar söyledi. İtalya 189  

puanla ikinici, İsveç 185  puanla üçüncü oldu.

Türkiye 200 3  yılında birinci oldu. 2 0 1 0  yılında ikinci oldu. 

Yarışm adaki sıra lam a aşağıdadır:

1 .2011  Eurovision Şarkı Yarışması'nda 

Azerbaycan bİrİflÇİ.pldu.

2. 2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nda
üçüncü oldu.

3. 2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Bosna
Hersek oldu.

4. 2011 Eurovision Şarkı
Yarışması'nda sonuncu oldu.

5. Almanya 2011 Eurovision Şarkı Yarışması’nda
oldu.

6. 2011 Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda on altıncı oldu.



I 12. Okuyalım.

Bu yaz Antalya'ya tatile gideceğim. 
Antalya'ya özel arabamla gideceğim. Özel 
araba konforludur. Yolda güzel manzaralı 
yerlerde duruyorum. Yolculuk neşeli geçiyor.

I

Bu yaz tatile Trabzon'a uçakla gideceğim. 
Uzun yolculuklarda özel araba ve otobüs beni 
yoruyor. Zaman benim için önemlidir. Uçak 
yolculuğu çok konforludur. Uçaktaki yiyecek 
ve içecek ikramı beni mutlu ediyor.

Bu yaz Fethiye'ye tatile gideceğim. Fethiye'ye 
otobüsle gideceğim. Otobüs benim için zevkli bir 
ulaşım aracı. Özel araba beni yoruyor. Otobüs 
yolculuğunda yorulmuyorum. Yolculuk boyunca 
televizyon izliyorum. Müzik dinliyorum. Otobüs, 
hareketinden birkaç saat sonra mola veriyor. 
Molada yemek yiyorum.

I

13. Eşleştirelim.

Eren

Ceren

Yasemin

ı
I

14. İşaretleyelim.

m

1 1 t 1 1
■ »■ s*

1. Ceren, ta ti le  Trabzon’a gidecek. O o
2. Eren için yolculukta zaman önemlidir. O o
3. Yasemin, ta ti le  Anta lya ’ya gidecek. O o
1 Yasemin, yolculukta televizyon izliyor. Q o

m

5. Ceren, özel arabasıyla yolculukta güzel 
manzaralı yerlerde duruyor. o o
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Marmara Bölgesinde, rüzgâr güneyden esiyor. Akşam saatlerinde biraz sertleşecek. 
Yağış bekliyoruz. Yağmur, çoğunlukla gün ortalarında sağanak şeklinde olacak. Bir ara 
dolu yağacak.

Ege Bölgesi yağışlı olacak. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde cumartesi günü kar, güney 
kesimlerinde pazar günü yağmur yağacak.

Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu. Sıcaklık 26-27 dereceye kadar artacak. Cumartesi 
günü güneş açacak. Pazar günü bölgenin batısında bulutlar biraz artacak.

İç Anadolu’da Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yağış var. Yağmur, gök gürültülü ola
cak. Kimi yerlerde şimşek çakacak. Bölgenin orta ve doğusunda hava parçalı bulutlu 
olacak. Cumartesi yağış olmayacak. Pazar günü bölgenin batısına yağmur gelecek. 
Sıcaklık düşmeyecek. Sıcaklık, pazartesi gününden sonra düşecek.

Karadeniz’in orta ve batı kesimleri sağanak yağışlı olacak. Cumartesi günü de yağışlı 
olacak. Dolu yağma ihtimali var. Yağıştan sonra hava güneşli olacak. Pazar günü yağışlar 
sürecek, Doğu Karadeniz’de yağmur, sağanak şeklinde olacak.

Doğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Erzurum, Bitlis çevrelerinde cumartesi kar 
yağışı bekliyoruz. Kar yağışı, pazar günü biraz artacak.

Güneydoğu az bulutlu olacak. Cumartesi, pazar yağmur var.

Marmara Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

rüzgârlı yağmurlu bulutlu

O O Oo o Oo o Oo o oo o oo o oo o o

karlı dolu şimşek

O o Oo o oo o oo o oo o oo o oo o o
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O  Rüzgarlı ~ güneşli -  karlı -  yağmurlu 

Rüzgârlı -  yağmurlu ~ güneşli ~ karlı

17. Soru soralım.

O  Karlı -  yağmurlu -  güneşli ~ rüzgarlı 

O  Yağmurlu -  rüzgârlı -  karlı -  güneşli

1. Selim yürüyor.

Mta.ne.ppjyoı?..................................

2. Selim parkta yürüyor: 
....................................................?

3. Selim saat on bir buçukta yürüyor: 
 ?

4. Şimdi saat on bir buçuk.

...........................................................................9

5. Selim her gün bir saat yürüyor.

.......................................................... 9

6. Selim öğleden önce yürüyor.

.......................................................... 9

7. Selim, köpeğiyle yürüyor.

9
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18. Tamamlayalım.

Alışverişten Önce fiyatlara bakıyorum.

Alışverişten ..sonra.................

Yemekten önce ............................

Yemekten so n ra ...........................

Dersten önce................................

Dersten so n ra ..............................

Öğleden önce ..............................

Öğleden so n ra .............................

I 19. Eşleştirelim.

18.00 gece on

00.30 ?:••••<►  sabah altı

10.00 öğlen yarım

06.00 gece yarım

12.30 sabah on

22.00 sabah beş

05.00 akşam altı

20. Seçelim, tamamlayalım.

kulak göz bacak
burun güz ayak

kol dudak el
parmak saç baş
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E m inönü  B üyük  P o stan e /İs tan b u l

t  Bö lüm ler
A. Telefon
B. Bilgisayar 

ve İnternet
C. Yüz Yüze

• Beceriler
• Telefonla Konuşma
• Bilgisayar ve İnternet 

Terimlerini Kullanma
• İletişimle İlgili 

Kavramları Kullanma

• D il B ilg is i
• -A göre, bence
• -DEn daha + sıfat: 
Karşılaştırma
• en + sıfat: üstünlük
• -DEn beri / Dlr

• Kelim eler
• internet
• e-posta
• telefon
• bilgisayar
• davetiye
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1. Okuyalım, cevaplayalım.

Görevli 

Lâle Hanım

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli 

Lâle Hanım 

Görevli

Alo! Buyurun, Devlet Demiryolları İşletmesi.

İyi günler. Ben Yüksek Hızlı Tren'le Eskişehir'* 
gitmek istiyorum. Boş yer var mı acaba?

Bugün mü gideceksiniz?

Evet, bugün.

Bugün, sadece saat 21.00'de boş yer var.

Öyle mi! Ama ben gündüz gitmek istiyorum.

Maalesef gündüz yer yok.

Bir günde Ankara'dan Eskişehir'e kaç seferiniz var?

On seferimiz var. Genellikle boş yer oluyor, ama bugün talep fazla.

Bugün ne var? Niçin bu kadar kalabalık?

Yarın, Eskişehir'deki üniversitelerden ikisinin mezuniyet töreni var. Galiba 
bunun için yolcu sayısı arttı.

Mutlaka sebep budur. Ben de mezuniyet töreni için gideceğim.

Tebrik ederim efendim.

Teşekkür ederim. Oğlum mezun olacak.

Ne güzel! Saat 21.00 sizin için uygun m u?

Maalesef, uygun değil. Sabah için bilet gerekiyor.

Bir dakika. Şanslısınız. Saat 11.00 treninde bir kişilik yer boşaldı.

Tamam, hemen alıyorum.

Adınızı ve soyadınızı söyleyiniz.

Lâle Koyuncu.

Yerinizi ayırıyorum.

Tamam, memur bey. Teşekkür ederim. İyi günler!

İyi günler, hanımefendi!

1. Lale Hanım, Eskişehir'e niçin gitmek istiyor?

2. Bugün Eskişehir'e boş yer var m ı?

3. Trende gündüz saatlerinde niçin yer yok?

4. Lâle Hanım, gündüz saatlerindeki boş yeri nasıl buldu?
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2. Okuyalım, yazalım. 
Emre'nin Heyecanı

I
I
I
I

I

Bugün günlerden pazar. Babam bizi bugün köy

deki dedemin evine götürecek. Kardeşim ve ben, bu 

habere çok sevindik. Eminim dedem de bizi görünce 

çok sevinecek. Dedemin çok güzel bir bahçesi var. 

Bahçesinde elma, armut, erik, şeftali ağaçları var. 

Bize dalından meyve toplayacak. Ninemin de çok 

güzel bir ahırı var. Ahırında bir sürü koyunu var. 

Ninem taze yumurta, süt, peynir ve balla harika bir 

kahvaltı sofrası hazırlayacak. Kardeşimle bahçede 

top oynayacağız, kelebekleri kovalayacağız, ağaç

lara tırmanacağız. Ayrıca köyde bir sürü arkadaşım 

var. Hepsini çok seviyorum. Köyü çok seviyorum. 0  

kadar mutluyum ki...

1- Emre hafta sonu nereye gidecek?

2. Emre ve kardeşi hangi habere sevindi?

|
I
I

I

3. Emre'nin dedesinin bahçesinde hangi ağaçlar var?

4. Emre'nin ninesi onlara ne yapacak?

5. Emre ile kardeşi köyde neler yapacak?

3. Örnekteki gibi cümle kuralım.

Sarı, maviden daha açıktır..............

Mayi, sarıdan daha koyudur.............

Yeşil, kırm ızı.........................................................

Siyah, m avi...........................................................

Beyaz, siyah....................................
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4. Okuyalım ve devamını yazalım.

İn san la r binlerce y ıldan  beri birbirleriyle iletişim  kuruyor. İletişim  kurm ak için 

de çeşitli araçlar kullanıyor. Bun la r dum an, güvercin, davul, mektup, telefon, 

bilgisayar, internet gibi araçlardı.

W
5. Aşağıdaki fiillerle cümle kuralım.

Bj [g.i s a y  ara . .WJ.9İ !er j. .y a  z» yıor 9?.... . . . . . . . . .
!n+e r  jfi e t . i [e b.ijjg i ye .çok .koJay.uJt*5ijypxuz..

çizmek haberleşmek

yazm ak mesaj yazm ak

korum ak aram ak

ic a t e tm ek ulaşmak

te  7  8 1



£ 9  6. Aşağıdaki kelimelerle cümle kuralım.

uzun - hızlı - yırtıcı yavaş - zeki - sadık kurnaz - sess - acımasız



7. Cümle kuralım.

Kalabalık Büyük Yüksek

İSTANBUL Nüfus Yüz Ölçümü Yükseklik
1 3 ,8 5 p 3 H l  5,343 100

milyon km2 m etre

ANKARA Nüfus Yüz Ölçümü Yükseklik
4,96 25,437 938

milyon km2 m etre

İZMİR Nüfus Yüz Ölçümü Yükseklik
3,96 11,973 2

milyon km2 m etre

Ankara,. İzmir’den daha kalabalık,.......................

İzmir’in ııüz.ölçömÛ .İstanb.ur.un.yü.z. .ölçlimOnde.o..dahfii. böyUK..

8. Cümle kuralım.

Ben,ondan .daha .üzgünüm. ü.b.end£n.daha.neş£ll.
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9 .  Tamamlayalım.

Akşam yemeğin İ6H beri televizyon izliyorum. 

Hafta sonu haber bekliyoruz.

Ağustos bu işte çalışıyorum.

Ayşe’yi düğün görmedim.

İki sene tiyatroya gitmiyorum.

10. Okuyalım.

Düğüne D avet
Yıl, ga liba  IİÖ 2500’dü. Arkadaşım ın  

düğünü vardı. Düğün için davetiye
gerekiyor. Ben ona yardım  ettim . Taştan  
b ir  ta b le t  hazırladım  ve üzerine düğünle 
ilgili bilgileri yazdım ; tarih , yer... Şimdi 
bu  tab letler, A n k a ra ’daki Anadolu
M edeniyetleri Müzesi’nde duruyor.
İnsanlar, bu  ta b le t le r i hay ran  hayran  
seyrediyor.

Yıl, şimdi MS 1150. B aşka b ir  a rkadaşım  
evlenecek. Onun düğün davetiyesin i de 
ben hazırladım . K âğ ıt üzerine renkli 
kalem lerle gerekli bilgileri yazdım . Bunu  
m a tb a a d a  bastırd ık  ve çoğalttık.

Yıl şimdi MS 20I0. Diğer a rkadaşım
evlenecek. Arkadaşım , bütün  davetlileri 
in te rn e t  üzerinden düğüne çağırdı. K âğ ıt  
yok, postacı yok...

i  M e tn e  g ö re  c ü m le  k u ra lım .  

İnsanoğlu, W  ıjddan ben' düğün davetiyesi yazıyor.



12. Okuyalım ve tamamlayalım.

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilîg adlı eseri 1069 yılında yazdı. 

Kaşgarlı Mahmut, Divânü Lügati't-Türk adlı sözlüğü 1077 'de yazdı. 

Ahmet Yesevi, Divan-ı Hîkmet'i 12. yüzyılda yazdı.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 1453 yılında fethetti.

Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 

Yunus Emre, 1320 yılında öldü.

ı. Ahrf)£t..Y&$.ey.i*jni]n..sijlrlsr.ini..d.oXuz..y.Qz!|ildfln..b.ç.rl..pXiAyoriAZ..

2 . Yusuf Has Hflcip, Yunus Emre’den daha önce yaıadı...........

3. Fatih Sultan Mehmet,

4. Mustafa Kemal Atatürk,

5. Kaşgarlı Mahmut,

6. Yunus Emre,
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ı . Türkiye, Kaz aklst a n'd an ,<j ah a .kal ab aj ıkt ift.

2 . Çin, diirtyanın en kalabalık ülkesidir.

3. Bosna Hersek,

4. A B D ,................................................

5. Rusya,

6. İngiltere,..........................................

7. Hindistan,

8. Kazakistan,.........

9. Arnavutluk,
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İnsanoğlu yıllardan beri haberleşiyor. Ben

de haberleşmek için mektup gazdım, telefon

ettim, belgeç (faks) çektim, telefonla ve

internetle ileti (mesaj) gönderdim, uzaktan

el salladım hatta bir ağacın üzerine adımı

yazdım} ama dumanla haberleşmedim, tablet

veya taş üzerine yazı yazmadım.

Okuyalım, yazalım.

Siz şimdiye kadar nasıl haberleştiniz?

Haberleşmek için neler kullandınız? Yazınız.

15. Yerleştirelim.

1. O, çok ........................bir insan. Her şeye sinirleniyor.

2. Sevim sınav sonucu için çok endişeli. O ,........................görünüyor.

3. Kenan çok........................çünkü en yakın arkadaşı yurt dışına gitti.

4. Babam tatil planını anlattı, çok ........................olduk.

5. Sen çok ........................bir insansın. Herkese mutluluk veriyorsun.
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1. 1981 yılında Ankara'ya geldim. Şimdi 2012 yılındayız ve hâlâ 

Ankara'da yaşıyorum.

a ) ('İSliden. t>er j . 058i .^üından beri). flnKflm ’d.a ..yasıuorum.,. . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Otuz bir yıldır Ankara’da .yaiiyorurn...........................................
2. 2009 yılında üniversiteye başladım. Şu anda üçüncü sınıftayım.

a) .....................................................................................

b )  ...................................................................................

3. Bu telefonu iki yıl önce aldım ve hâlâ kullanıyorum.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

4. Arkadaşım dün İstanbul'a gitti ve hâlâ orada.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

5. Uzay Mekiği geçen Mart ayında Mars'a gitmek için yola çıktı ve 

henüz oraya ulaşmadı.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

6. Kitabı iki gün önce elime aldım ve henüz bitirmedim.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

7. Kar, Ankara'da pazartesi günü başladı ve hâlâ yağıyor.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

8. Dedem üç gün önce bize geldi. Hâlâ bizde kalıyor.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................

9. Yasin geçen hafta telefon etti. Bir daha telefon etmiyor.

a )  ... ....... .........................................................................

b )  ...................................................................................

10. Selçuk pazartesi günü hastalandı. Bugün cuma hâlâ iyileşmedi.

a )  ...................................................................................

b )  ...................................................................................



17. Okuyalım, cevaplayalım.

Anne ta v u k , gün le rd ir y u m u r ta la r ın  üstünde sevgiyle ve sab ırla  o tu ru y o r. N ih a ye t en heyecanlı 

güne ka vu ş tu . Bu sabah, y u m u rta la r ın  içinden sa rı k a fa la r  kabuğu kırdı ve dışarıya çıkmaya başladı. 

Anne ta v u k  hepsini saydı. Birden çok şaşırdı. Beş ta n e s i sarı, sadece b ir  ta n e s i siyah renk liyd i. M erakla 

e tra fın a  b a k tı. Dışarıdan yabancı b ir  c ivc iv  mi geldi, diye düşündü. C ivc iv le r y u m u rta d a n  genellikle 

sa rı re n k li çıkıyor ama bu c ivc iv  s iyah tı. Anne ta v u k  bun dan  dolayı siyah c ivc ive çok şaşırdı. Aslında 

siyah c ivc iv  de kendi y u m u rta s ın ın  c ivc iv iyd i.

W
1 M

1. Anne tavuk, yumurtaların üstünde niçin oturuyor?

Anne tavuğun kaç civcivi var?

3. Anne tavuk, yumurtaların üstünde ne kadar zamandan beri oturuyor?

Civcivler, yumurtaları ne zaman kırdı?

1- Ben geçen ay arkadaşıma yazdım.

2- Hakan, dün öğretmenine etti.

3- Ayla, doğum gününde ablasına gönderecek.

4- Çocuklar, bayramlarda birbirlerine veriyorlar.

5- Ağabeyim, geçen yaz düğününde arkadaşlarına gönderdi.
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• Bö lüm ler
A. Hafta Sonu
B. Yaz Tatili
C. Bayram

t  Beceriler • Dil B ilg is i t  Kelim eler
• Geleceğe Yönelik • Genel Tekrar • hafta sonu

Plan Yapma • bayram
• Tatilde İlgili Tem el • gezi

Kavram lar • davet
• Özel Günlerde 

Kutlama Yapma
• tebrik

90 Ünite 8 t  Tatilde



Tatilde 9  Ünite 8

1. Okuyalım, cevaplayalım.

Çoruh nehri ve rafting sporu hakkında arkadaşlarımın sorularını cevapladıı 
Kıyafetlerimizi giydik ve bota bindik. Ben botun ortasındaydım. Yerim çok iyiyi 
13 kilometrelik parkur bitti ve derin bir nefes aldık. Bol bol fotoğraf çektik. Her şı 
çok güzeldi. Sonra eve döndük ve birlikte akşam yemeği yedik. Arkadaşlarım çı 
yoruldular, erken yattılar.

1. Buse nereli?

2. Buse'nin arkadaşları nereden geliyor?

3. Kahvaltıda ne yiyorlar?

4. Çoruh nehrinde hangi sporu y a p a r la r ?

5. Buse'nin arkadaşları neden erkenden yattılar?

Adım Buse. Ben Artvinliyim. Artvin Karade
niz Bölgesi'nde yer alıyor. İstanbul'dan arkadaş
larım geldi. Dün çok güzel vakit geçirdik. On
larla önce köyümüzü, sonra da Artvin'i gezdik. 
Bu sabah arabayla Çoruh Nehri'ne doğru yola 
çıktık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Engin ve 
Ayşe arabada türkü söyledi. Ayşe'nin sesi çok 
güzeldi. Saat 08.00'de Çoruh'a vardık. Nehrin 
etrafı yemyeşildi. Etrafta kuş sesleri vardı. He
men piknik sepetimizi açtık ve birlikte güzel bir 
kahvaltı yaptık. Sofrada köy peyniri, domates, 
zeytin, börek ve çay vardı. Her şey çok lezzetliy
di. Kahvaltıdan sonra rafting için hazırlık yaptık. 
Arkadaşlarıma Çoruh nehri hakkında bilgi ver
dim.

Rafting sporu burada çok meşhur. Çoruh 
Nehri'nin 169 km'lik bir parkuru var. Çoruh 
Nehri'nde 4 parkur var. En çok mayıs ve hazi
ran aylarında ilgi görüyor. Özellikle Bayburt - 
Yusufeli - Oltu arasında uluslararası yarışmalar 
oluyor. 1993 yılında Dünya Rafting Şampiyonası 
buradaydı. Çevresinde Kaçkar Dağı tırmanışları 
var. Bölgeye, dünyanın farklı ülkelerinden pro
fesyonel raftingciler geliyor. Seyahat acenteleri 
zaman zaman turlar düzenliyor. 169 kilometre
lik parkur, 10 günde bitiyor.
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2. Resimlerle eşleştirelim.

1. Sümela Manastırı

2. Nemrut Heykelleri

3. Mevlana Müzesi

4. Alanya Kalesi

5. Truva Atı

6. Ayasofya Müzesi
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4. Okuyalım, cevaplayalım. 

İstanbul’da Hafta Sonu

Sabah saat 08.00’de arkadaşım ile otogara git
tik. Saat 08.15’te Ankara’dan otobüse bindik. Saat 
1130’da otobüsten indik ve servisle Sultanahmet’e 
gittik. Önce eşyalarımızı otele bıraktık. Sonra sırt 
çantalarımız ile birlikte yola çıktık. Çok az yü
rüdük ve Sultanahmet Camisi’ne vardık. Camiden 
içeri girdik. Ortam büyüleyiciydi. Eski zamanlara 
gittik, değişik bir heyecan yaşadık. İçeride fotoğraf 
çektik. /I.

Sonra Ayasofya Müzesi’ne 
gittik. Benim yanımda müze// 
kartım vardı fakat arkada- / * 
şımın müze kartı yoktu. Beni 
müze kartımı kullandım, o bilet 
aldı. Saat 17.00’ye kadar burada kal
dık. Ayasofya’nın mimari yapısı bizi başka dünya
lara götürdü.

Can çok acıktı. Hemen bir lokan
taya girdik. Siparişlerimiz çok geç 
geldi. Çünkü içerisi çok kalabalıktı.
Ben beyti ve ayran istedim, Can 
ise lahmacun ve şalgam istedi.
Yemekten sonra künefelerimizi
yedik ve çayımızı içtik. Sonra otelimize gittik ve 
uyuduk.

Ertesi gün, Topkapı Sarayı’na gittik. Topka- 
pı Sarayı çok büyüktü. Olağanüstü eserler var
dı. Hepsine hayran kaldık. Bazı yerlerde fotoğraf 
çektik ama bazı yerlerde çekmedik. Çünkü izin 
vermediler. Sonra Yıldız Sarayı ve Beylerbeyi Sa- 
rayı’nı gezdik. Oradan Eminönü’ne geçtik. Eminö- 
nü’nde ekmek arası balık yedik. Çok lezzetliydi. 
Tekneleri, gemileri izledik.

Otelimize gittik ve eşyalarımızı aldık. Saat 
ll.OO’de otogara gittik ve ll.30'da otobüsümüze 
bindik. Yolda fotoğraflara baktık. Çok zevkli ve 

jeğlenceli bir İstanbul gezisi geçirdik.

1. İstanbul’da nerede kaldılar? 5. Siparişler neden geç geldi?

2. Sultanahmet Camisi'nde neler yaptılar? g  TtJpkap| Saray|,nda foto?raf çektiler mi7

3. Sultanahmet'ten sonra nereye gittiler?

4. Ayasofya'ya nasıl girdiler?

7. Eminönü'nde ne yediler?

5. Saatleri yazalım.

İ9 f f ' i  ,1
t  r  -  f  İ
F  ̂ y/ ' i  w

\ < ) ^ o  3J,

/ / , 7y >''X

Saat üç

n /•e < /< <.

:  (
, . 6 V ' '  . Y . . - v

- V 5 vv ;* ^  tV -
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6. Okuyalım, cevaplayalım. 
Tatil Anılan

Merhaba Ezgi, nasılsın?

Ezgi İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?

Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tatilin nasıldı?

Ezgi Çok güzel bir tatildi. Bu yıl Ege'de küçük bir kasabaya gittik. Ben burada doğdum. 
Ninemin bahçesinde dolaştım. Kendi ellerimle biber, patlıcan, domates topladım. 
Ağaçlardan çeşitli meyveler yedim. Kırlarda yürüdüm. Hava çok temizdi. 
Akrabalarımı ziyaret ettim. Çocukluk arkadaşlarımla sohbet ettim. Peki, senin 
tatilin nasıldı?

Ben arkadaşlarımla tatile gittim. Dört arkadaştık. Sabah erkenden yola çıktık. 
Altınoluk'a gittik. Çok güzel bir yer. Deniz çok berraktı ve hava çok sıcaktı. Ortam 
çok sessiz ve sakindi. Burada üç gün kaldık. Gündüz denize girdik, geceleri sohbet 
ettik ve eğlendik.

Ezgi Sonra nereye gittiniz?

Sonra Emre'nin halasının yazlığına gittik. Yazlık Cunda'daydı. Güzeldi ama trafik 
vardı. Biraz sıkıldım. Çünkü park sorunu yaşadık. Emre bizi bir restorana götürdü. 
Burada Ayvalık tostu yedik. Tadı damağımda kaldı.

Ezgi Burada denize girmediniz m i?

Tabi girdik, Cunda'nın denizi Altınoluk'tan daha güzeldi. Peki sen başka bir yere 
gitmedin m i?

Ezgi Akçay'a gittik fakat ilk iki gün hasta oldum. Denizde başıma güneş geçti. Ateşim 
çıktı. İki gün yazlıkta yattım. Üçüncü gün denize girmedim. Çünkü tekrar hasta 
olmak istemedim.

Peki, nasıl vakit geçirdin?

Ezgi Kıyıda balıklara ekmek attım, onları izledim. Çarşıyı dolaştım. Kolye, bileklik aldım. 

Sonra yine konuşuruz Ezgi, bana bir mesaj geldi. Evden çağırıyorlar.

Ezgi Tamam, sonra konuşalım. Görüşürüz. 

Hoşça kal!

Doğru Yanlış

1. Ezgi ilk tatilini akrabalarıyla geçirdi.

2. Ezgi'nin iki tatili de sorunsuz geçti.

3. Mert, Cunda'da birçok problemle karşılaştı.

4. Ezgi ikinci tatilinde her gün denize girdi.



' V

,

Okuyalım, cevaplayalım; 
Palandöken'de Kış Tatili

i .

Palandöken çok büyük bir kayak merkezi. Erzurum’da 
bulunuyor ve herkes Palandöken’i biliyor. Her yıl yurt içinden ve 
yurt dışından binlerce kayakçı buraya geliyor. Çünkü 1 Kasım’dan 
1 Haziran’a kadar kar yoğunluğu devam ediyor. 17 pist var ve bu 
pistler kayak için çok elverişli. Burada pek çok otelin tesisi var. Bazı otellerin oda sayısı 
iki yüz civarında. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Otellerin kapalı yüzme 
havuzu, solaryumu, oyun salonu, restoranları var. Palandöken kış tatilcilerine bu güzel 
fırsatları sunuyor. Kışın tadı en çok burada çıkıyor.

Özellikle yarı yıl tatilinde Palandöken çok kalabalık. Palandöken kış tatilcileri için iyi 
bir seçim. Çünkü en uzun sezon, en uzun pist ve en iyi kar burada. Başka yerde aramaya 
gerek yok. Hepsi sizi bekliyor.

1. Palandöken hangi şehirdedir?

9. Tamamlayalım.

Senin çantan çok güzel.

Biz........... okul............ çok uzak değil.

O.

Siz

saç........... dökülüyor.

elbise........... çok şık.

Ben. kalem........... çok iyi yazıyor.

Onlar........... ev. çok uzak.
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10. Okuyalım, cevaplayalım.
Turistler Neden Türkiye'yi Tercih Ediyor?

Sunucu Merhaba, bugün üç turist ile Türkiye'de tatil 
hakkında sohbet ediyoruz. Birinci konuğumuz 
Yemen'den. Hoş geldin Muaz. Türkiye'de tatil nasıl 
geçiyor?

M uaz Burası harika. İlk defa geçen sene kışın geldim. 
Kış tatili benim için çok farklıydı. Kayak yaptım. 
Kartopu oynadım. Çok heyecan vericiydi. Şimdi 
denize giriyorum. Güneşleniyorum. Burada dört 
mevsim tatil var.

Sunucu Peki neden burayı seçtin?

M uaz Türklerle Arapların örf ve adetleri, misafir
perverlikleri benziyor. Kendimi vatanımda his
sediyorum. Çünkü yemek kültürümüz, müzik kül
türümüz çok benziyor.

Sunucu Teşekkür ederim Muaz. İkinci konuğumuz Rusya'dan. 
Oksana hoş geldin. Türkiye'de tatil güzel m i?

Oksana Her şey mükemmel. Ruslartatil için en çok Türkiye'yi 
tercih ediyor. Deniz, kum, güneş bunun başlıca 
nedenleri. Ayrıca, Türkiye ucuz, lüks ve güvenli. 
Güzel yiyecekler, içecekler var. Türk arkadaşlar 
samimi ve çok kibar insanlar.

Sunucu Teşekkürler Oksana. Evet, sırada Amerika'dan John 
var. Hoş geldin. Türkiye ve Türk insanı hakkında 
neler söylemek istiyorsun?

John Türkiye tarihi, kültürel değerleri ile çok zengin bir 
ülke. Restoranlarda servis kalitesi mükemmel. 
Yiyecekler çok ucuz ve lezzetli.

Sunucu Muaz, Oksana ve John'a teşekkür ediyoruz. Sevgili 
dinleyiciler, üç farklı kültürden Türkiye'deki tatilin 
avantajlarını dinledik. Bence daha fazla beklemeyin. 
Hepinizi Türkiye'deki avantajlı tatile bekliyoruz.

1. Sunucu kimlerle konuşuyor ve bu kişiler nereli?

2. Muaz kış tatilinde Türkiye'de neler yaptı?
t

3. Muaz tatil için neden Türkiye'yi seçti?

4. Ruslar tatil için neden lürkiye'yi tercih ediyor?

5. Oksana, Türkler için neler söyledi?

6. John, Türk restoranları için ne söyledi?

t

• *

*
 
1



11. Eşleştirelim

tatil köyü ishal pansiyon fotoğraf
makinesi

yürüyüş şapka

tren gemi bilet
üs

alerji mayo tişört

koşu şort otobüs yüzme güneş kremi krem

pasaport piknik güneş
çarpması bavul kamp

böcek
sokması

harita yazlık çiftlik evi grip çadır otel

terlik bot uçak kayak
güneş

gözlüğü kamera

KONAKLAMA GİYİM ULAŞIM EŞYA AKTİVİTE HASTALIKLAR

tatil köyü şapka tren fotoğraf
makinesi yürüyüş ishal
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12. Okuyalım, cevaplayalım. 

Bayram ve Barış

Ahmet Merhaba Elif.

Elif Sana kırgınım Ahmet. Bana çok kırıcı şeyler söyledin. 

Ahmet Özür dilerim. Bugün bayram. Bayramda küsler barışıyor. 

Beni affedecek m isin?

Elif Seni affediyorum ama bir şartım var.

Bundan sonra bana kırıcı şeyler söylemeyeceksin. 

Ahm et Tamam, söz veriyorum.

Elif Ben Fatma Nine'yi ziyarete gidiyorum.

Elini öpeceğim ve bayramlaşacağım.

Ahmet Fatma Nine yalnız yaşıyor. Hiç akrabası yok. Ben de 

ona gidiyorum. Birlikte bayramlaşalım.

Elif Tamam, Fatma Nine çok sevinecek.

Ahmet Ben sana bir hediye aldım.

Elif Merak ettim. Ne aldın?

Ahmet Annem "Elife bir hediye al, onunla barış. Bayramda 

hediyeleşmek çok güzeldir" dedi. Ben de sana 

bir paket çikolata aldım.

Elif Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.

Ahmet Rica ederim.

Elif Haydi, Fatma Nine'ye gidelim.

13. Cevaplayalım.

1. Elif, Ahmet'e niçin küsmüş?

2. Elif nereye gidiyor?

3. Ahmet, Elife ne aldı?

4. Fatma Nine nasıl birisi?



14. Cevaplayalım.

1. Ben spordan. Sonra.duş alıyorum.

2. Kahvaltı dişlerimizi fırçalıyoruz.

3. Yemek ellerimi yıkıyorum.

4. Sınav .. ders çalışıyorum.

5. Okul anneanneme uğruyorum.

15. Cevaplayalım.

limon -  p o r ta k a l-  ekşi

salon -  m u tfa k  -  geniş

tim sa h  -  baykuş -  vahşi

ba lina  -  leylek -  ağır

sü t -  kola -  sağlık

I
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16. Tamamlayalım.

17. Cevaplayalım.

1. Tatile gitmek istiyor musunuz?

.....Hayır,..ta t ile gitmek istemiyor um.........

2. Spor yapmak istiyor musunuz?

.....Evet  spor yapmak istiyorum................

3. Araba kullanmak istiyor musunuz?

4. Ders çalışmak istiyor musunuz?

5. Hayvan beslemek istiyor musunuz?
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18. Tamamlayalım.
-ki / -deki

Benim kardeşim kız, siz" nki erkek m i? 1, Kapıdflkİ adamı tanıyor musun?

Onların kitapları, bizim,. ...........çok fazla. 2. Duvar.. .... tabloyu kim yapm ış?

Onun boyu benim........ ... uzun. 3. Elim..... ..... alır m ısın?

Benim karnım aç, senin ..... tok mu? 4. Kitap....... ... son sayfayı okumadım.

Sizin........., bizim...... ...daha az. 5. Bahçe.. ..çocuklar oyun oynuyorlar.

19. Eşleştirelim.

1. Dergideki < ............. ...........>  röportajı okudun m u?

2. Duvardaki saat doğru mu?

3. Pistteki bebek dışarı çıkmak istiyor.

4. Türkiye’deki arabalar yarışa hazır.

5. Arabadaki maça neden gelmedin?

6. Vazodaki yıldızları seyrediyorum.

7. Geçen haftaki peri bacaları çok güzel.

8. Gökteki çiçekleri beğenmedim.

9. Kantindeki yolcular çok sıkıldı.

10. Sıradaki dosyaları getir.

11. Cebimdeki buzdolabı çalışmıyor.

12. Uçaktaki camiler çok büyük.

13. Ofisteki öğenci gelsin

14. İstanbul'daki param düşmüş.

15. Masadaki dosyaları müdür bey istiyor.
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