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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 öğretim i 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 

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
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İstanbul Boğazı /  İstanbul

Merhaba!
\  *\ “T*\  i\ v C? AmHt

Tanışma

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

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

• Dil Bilgisi
• bu, şu, o, burası, 
şurası, orası
• mİ? /  değil
• var /  yok
• Bulunma Hâli Eki
• Sayılar
• Çokluk Eki

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



Üniteye Hazırlıjt

MERHABA
Adınız ne?
Nerelisiniz?
Nasılsınız?

A. MERHABA

1. Dinleyelim, tekrarlayalım. 
Merhaba

Derya

M erh ab a !

Benim  adım  D erya .

M em nun oldum.

M erh ab a !

Benim  adım  M urat. 

Ben de m em nun oldum.

10 Ünite 1 0  Tanışma



|HY] 3. Dinleyelim, okuyalım. 
Tanışalım

Ömer Merhaba!
Deniz Merhaba! Benim adım Deniz. 

Sizin adınız ne?
Ömer Benim adım Ömer.
Deniz Memnun oldum.
Ömer Ben de memnun oldum.
Deniz Nasılsınız?
Ömer Teşekkür ederim, iyiyim. 

Siz nasılsınız?
Deniz Teşekkür ederim, ben de iyiyim.

4. Okuyalım.
Adınız Ne?

Ahmet Merhaba! Benim adım Ahmet.
Murat Merhaba Ahmet! Benim adım Murat. 
Ahmet Memnun oldum.
Murat Ben de memnun oldum.

Ayşe

Yasemin

Ayşe

Benim adım Ayşe. Sizin 

ne?

Yasemin.

Memnun

Yasemin Ben de

Ayşe Nasılsınız?

Yasemin ..................

Ayşe Teşekkür ederim,

Ben de
m em nun oldum.

M em nun oldum.

Teşekkür ed erim , M erh ab a ! 
ben  de iyiyim .

Teşekkür ederim , N as ıls ın ız?
iyiyim . Siz nasıls ın ız?

M erh ab a !
Benim  adım  Ayşe. 
S izin  ad ın ız ne?

Benim  adım  Yasem in.

Tanışma $  Ünite 1 11



6. Okuyalım.
Sizi Tanıştırayım

7. Tamamlayalım. 
Nasılsın?

Murat Merhaba Yaren!
Yaren Merhaba Murat! Nasılsın? 
Murat Teşekkür ederim, iyiyim.

Sen nasılsın?
Yaren Teşekkür ederim, ben de iyiyim. 
Murat Sizi tanıştırayım. Bu, Ahmet. 
Yaren Ben de Yaren. Tanıştığımıza 

memnun oldum.
Ahmet Ben de memnun oldum.

Kerem Merhaba!

Ayla Merhaba, nasılsın?

Kerem ................. ederim, iyiyim.

Ayla

Sen....................?

.............. de iyiyim.

Kerem Seni arkadaşımla...................

Bu, Kemal

Ayla Memnun oldum.

Kemal Ben de

8. Okuyalım, karşılıklı konuşalım. 
Tanıştığımıza memnun oldum

Merve Merhaba!
Emine Merhaba!
Merve Benim adım Merve.

Sizin adınız ne?
Emine Benim adım Emine.
Merve Tanıştığımıza memnun oldum.
Emine Ben de memnun oldum.
Merve Görüşmek üzere.
Emine İyi günler.

Kami Günaydın Eriko.
Eriko Günaydın Kami. Nasılsın?
Kami Teşekkür ederim, iyiyim. 

Sen nasılsın?
Eriko Ben de iyiyim.

Seni Hana ile tanıştırayım.
Kami Memnun oldum Hana.
Hana Ben de memnun oldum.

Ünite 1 $ Tanışma



9. Dinleyelim, 
tekrar edelim. 
Alfabe 
Öğreniyorum

Dd (de)

ders
duvar

t '
domates

lı (ı)

ırmak
ızgara

Bb (be)

bilet
bardak

ışık

balık cüzdan
Rh fho'ı rvCc (ce)

cep
cam

gözlük boğa
Ĉ r (c\o\Gg (ge)

güneş
gömlek

6q (yumu
şak ge)

öğrenci
yağmur

1
Japonya köpek

I . . X uıZuZJj (je)

jokey
jile t

Kk (ke)

kalem
kitap

limon
Ll (le)

lokanta
lira

•
m /

m . )»10 YİRMİ TÜRK LİRASI ‘2©

Pp (pe)

pencere
pilav

uçak
Uu (u)

uzun
uyku

para
Dr» (no)

I 4

Oi
valiz

Vv (ve)

vişne
vazo

ŞŞ (şe)

şişe
şeker

yıldız
yol

Tt (te)

telefon
tarak

m
i

Tanışma •  Ünite 1 13



10. İnceleyelim.
Bu ne? Şu ne? 0  ne?

Bu ne?
Bu şeftali.

Şeftali nerede? 
Şeftali burada.

bu, şu, o
burada, şurada, orada

Şu ne?
Şu çanta.

O ne? 
O kedi.

11. İnceleyelim.
Bu kim ? Şu kim ? O kim?

S

-  Bu kim? 
Bu bebek.

Çanta nerede? 
Çanta şurada.

Kedi nerede? 
; Kedi orada.

Şu kim? 
Şu doktor.

O kim? 
O şoför.

14 Ünite 1 i  Tonışmo



»

İnceleyelim. 
Burası neresi?

Burası neresi? 
Burası market.

Şurası neresi? 
Şurası okul.

Orası neresi? 
Orası park.

I

I

13. Cevaplayalım.
Bu ne? Bu kim ? Burası neresi?

Tanışma •  Ünite 1 15



Kelimelerle diyalog kuralım.

F Kelime Dünyası

* Merhaba!

* Memnun oldum!

* Sizi tan ıştırayım .

* Ben de memnun oldum.

* İyi günler.

* Görüşmek üzere.

*  Nasılsınız?

* İyiyim.

* Ben de iyiyim.

* Teşekkür ederim !

* Tanıştığım ıza 
memnun oldum.

16 Ünite 1 t Tanışma



I

B .  H E R E U S İ M t e î

1. Okuyalım, tekrarUValım'
Bu kim?

Bu Tüloy. 
Tülay öğrenci. 

O Türkiyeli.

BuOlga. 
Olga öğrenci. 

O Rusyalı.

Bu Arnold. 
Arnold bahçıvan. 

O Gürcistanlı.

Bu John. 
John şoför. 
O KanadalI

, Dinleyelim, tamamuval-"'-

Milletler

f p r ‘

w

Bu Leylâ Hanım. 
Leylâ Hanım memur. 

O Lübnanlı.

Bu Maksut. 
Maksut öğretmen.

O İranlı.

Tanışma •  Ünite 1 17
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Mehdi
Metin

1. Metin nereli?

Mef in Türkiııelj
2. Mehdi nereli?

3. Amire nereli?

4. Âkane nereli?

5. Hans nereli?

18 Ünite 1 •  Tanışma

Akane

Japonya

Almanya

Hans

Ü
Tunus

û  ö
- Nerelisin?
- Türkiyeliyim.

3. Cevaplayalım



4. Okuyalım, cevaplayalım, konuşalım. 
Öğrenci Hayatı

Zehra Merhaba. Benim adım Zehra.
Elida Merhaba Zehra. Benim adım Elida.
Zehra Elida, nerelisin?
Elida Ben RomanyalIyım. Ankara'da öğrenciyim.
Zehra Ben de AnkaralIyım. Nerede öğrencisin?
Elida Ankara Üniversitesinde öğrenciyim.
Zehra Ben de Ankara Üniversitesinde

öğrenciyim. Tanıştığımıza memnun oldum. 
Elida Ben de memnun oldum.
Zehra Görüşmek üzere. İyi günler.
Elida İyi günler.

5. Tamamlayalım,
3><̂ ı1 karşılıklı konuşalım. 

İyi Günler

6. Okuyalım. 
Günaydın

O

• İyi günler.
• Görüşmek üzere.
• Hoşça kal.

I

. Sınıfta kim var? 

. Sınıfta kim yok?

»I
Serdar
Nergis

Serdar

Nergis 
Serdar
Nergis 
Serdar
Nergis

Serdar Tanıştığımıza 
Azra.

Azra Ben de memnun oldum.
Serdar: Hoşça kalın kızlar. Görüşmek üzere. 
Nergis .................  , güle güle.

İyi günler Nergis.
Serdar.

?

....................................... , iyiyim.
Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de 
Arkadaşın kim?
Bu Azra. O Bosna Hersekli.
Hoş geldiniz. Ben de Serdar. 
Azra İstanbul Üniversitesinde

Öğretmen Günaydın arkadaşlar. 
Öğrenciler Günaydın öğretmenim. 
Öğretmen Nasılsınız?
Öğrenciler Teşekkür ederiz öğretmenim. 

İyiyiz. Siz nasılsınız?
Öğretmen Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.

Bugün kim yok?
Öğrenciler Herkes burada.

Tanışma $  Ünite 1 19



7. Söyleyelim, yazalım.
Sınıfta ne/kim  var? Sınıfta ne/kim  yok? ? . « i B

| ı ,  .. 1
l •• .

1 S ir A & l - 0 © 5
1 '' G. »ı< •  * t  t

0 V a r  O  Yok 0 V a r  O  Yok O  Var O  Yok 0 V a r  Q Y o k 0Var 0Yok

0 V a r  0 Y o k  0 V a r  0 Y o k  0 V a r  0 Y o k  O  Var 0 Y o k  O  Var O  Yok

20 Ünite 1 9  Tanışma



8. Okuyalım.
Ne Var, Ne Yok?

Sınıfta askı var mı?

" 5  O
var X yok
evet X hayır

Evet, sınıfta askı var.

Sınıfta kanepe var mı?

Hayır, sınıfta kanepe yok.

9. Okuyalım, tamamlayalım. 
Ne Var, Ne Yok?

V a r & Y o k

Sınıfta defter var mı? 
Evet, sınıfta defter var. 
Evet, var.

Sınıfta bardak var mı? 
Hayır, sınıfta bardak yok. 
Hayır, yok.

t
Sınıfta kalem var mı?

............. , sınıfta ..........

Sınıfta polis var mı?

............. , sınıfta............

Sınıfta öğretmen var mı? 

............. , sınıfta

Sınıfta harita var mı?

............. , sınıfta......

Sınıfta cetvel var mı?

............. , sınıfta

Sınıfta top var mı? 

............. , sınıfta

10. Okuyalım. 
Var mı?

Öğretmen Sınıfta mı?

6ün<ny<Aın öğret-**tenlin.
Hasılsınız.?
Teşekkür ederiz. öğretmenin*.

Evet, öğretmen sınıfta. Hayır, öğretmen sınıfta değil, kütüphanede.

Tanışma $  Ünite 1 21



Televizyon açık mı? 

Hayır,...................... kapalı.

Futbol topu büyük mü?

Evet, ...............................................

Tenis topu büyük mü?

Hayır, , küçük.

Adam, uzun boylu mu?

Evet,

Kadın, uzun boylu mu?

Hayır, , kısa boylu.

Defter ince mi?

Evet,

Kitap ince mi?

Hayır, ..., kalın.

I

12. Tamamlayalım. jş|Jg| 13. Soru yazalım.

Bu, silgi mİ ? 1. Çantada kalem var.

Bunlar, kitap ? Ç a n ta d a  kalem  v a r  mı?

Onlar, doktor ? 2. Sınıfta öğretmen yok.

Bu, sözlük ? ?

Bu, bavul ? 3. Cüzdanda para yok.

Bunlar, saksı ? ?

Bu, kedi ? 4. Evde ekmek var.

Bunlar, gözlük ? ?

I

22 Ünite 1 9  Tanışma



14. Dinleyelim, tekrarlayalım, konuşalım. 
Kahvaltı

Meryem Günaydın anne!
Anne Günaydın Meryem. 
Meryem Anne, kahvaltıda ne var? 
Anne Kahvaltıda beyaz peynir, 

kaşar peyniri, yumurta, 
zeytin ve domates var. 

Meryem Başka bir şey yok mu? 
Anne Çay ve simit de var. 
Meryem Eline sağlık anneciğim.

15. Dinleyelim, işaretleyelim. ( y / ) 
Kahvaltıda Ne Var?

[__J var |__jijok var

□ va r | lnok

Tanışma 9  Ünite 1 23



Kelimelerle sınıfımızı anlatalım.

 ̂Kelime Dünyası1

Günaydın! * uzun

sınıf * kısa

dil * var

Nerelisiniz? * kahvaltı

Hoşça kal! * Affedersiniz!

Hoş geldiniz. o*

24  Ünite 1 •  Tanışma



C. KARŞILAŞMA /  SELAMLAŞMA

1. Dinleyelim, işaretleyelim.

Q  İyi günler! Q  Elveda!i \ Güle güle! 

n i v i  akşamlar! Q  Merhaba! I İGünaydın!

2. Uygun sözü yazalım.

Görüşmek üzere!

Hoş bulduk!

Günaydın! Merh İyi akşam lar!
Hoş geldiniz!

S s S

Tanışma 9 Ünite 1 25



3. Dinleyelim, okuyalım. 
İyi Günlerî

İyi günler Metin Bey.

İyi günler Ayten Hanım.

Nasılsınız?

Teşekkür ederim, iyiyim. 
Siz nasılsınız?

Teşekkür ederim. Ben de 
iyiyim.

m
4. Sıralayalım. 

Hoşça Kal

Görüşmek üzere.
İyi günler!

1 Günaydın Serdar.
Nasılsın?

Teşekkür ederim. Ben de
iyiyim.

Teşekkür ederim Begüm.
İyiyim. Sen nasılsın?

Hoşça kal Begüm.

Ü *
V-TT

Serdar

Begüm

5. Yazalım, canlandıralım. 
Haydi Tanışalım
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6. Dinleyelim, tekrar edelim, yazalım. 
Sayılar

0 sıfır 18 on sekiz
1 bir 19 on dokuz
2 iki 20 yirmi
3 üç 30 otuz
4 dört 39 otuz dokuz
5 beş 40 kırk
6 altı 50 elli
7 yedi 60 altmış
8 sekiz 62 altmış iki
9 dokuz 70 yetmiş
10 on 80 seksen
11 on bir 90 doksan
12 on iki 100 yüz
13 on üç 123 yüz yirmi üç
14 on dört 1.000 bin
15 on beş 10.000 on bin
16 on altı 100.000 yüz bin
17 on yedi 1.000.000 bir milyon

7. İnceleyelim.
f

ÎT
|

l rinci birinci
2- 2'nci ikinci
3. 3'üncü üçüncü
4. 4 'üncü dördüncü ^
5. 5'inci beşinci
6. 6'ncı altıncı
7. 7'nci yedinci
8. 8'inci sekizinci
9. 9'uncu dokuzuncu

k 10. 10'uncu onuncu

M 20* 20'nci
— - ____ -  =—

yirminci
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8. Dinleyelim, okuyalım, işaretleyelim. 
Kişisel Bilgilerim

Adım Ömer. Öğrenciyim.
Üniversite 2. sınıfta 

okuyorum. Doğum tarihim 
12/12/1994. İstanbulluyum.

Adım soyadım, Zeynep 
Gürter. Veterinerim. Doğum 

tarihim 08/08/1992. 
Telefon numaram 
0566 777 20 20.

Adım Mustafa. Terziyim. 
Doğum tarihim 25/10/1952. 

Ev telefonum 357 12 12. 
AntalyalIyım.

m
Ömer

gş
Zeynep Mustafa

Meslek Terzi □ □ 0
Doğum yeri İstanbul □ □ □

Doğum tarihi Bin dokuz yüz doksan iki (1992) □ □ □
Telefon numarası

Sıfır beş yüz altmış altı, yedi yüz yet
miş yedi, yirmi, yirmi (0566 777 20 
20)

□ □ □
Meslek Veteriner □ □ □

Doğum tarihi 25 Ekim 1952 □ □ □
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9. İnceleyelim, tamamlayalım.

bir kitap —► kitap beş kitap —► kitaplar

araba iki araba —►
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10. Okuyalım.
Boş Odanız Var mı? Resepsiyonda

İrfan Merhaba!
Görevli Hoş geldiniz efendim! Buyurun. 
İrfan Boş odanız var mı?
Görevli Evet efendim, boş odamız var.

Lütfen şu formu doldurunuz. 
İrfan Teşekkür ederim.
Görevli Buyurun, oda numaranız 167.

İrfan
Görevli
İrfan
Görevli
İrfan

İyi akşamlar!
İyi akşamlar beyefendi. Hoş geldiniz! 
Hoş bulduk. Acaba boş odanız var mı? 
Maalesef, boş odamız yok.
Peki, teşekkür ederim. Hoşça kalın.

M 11. Formu dolduralım.

Ad

Otel Kayıt Formu
So yad  Şeh ir Ülke

D o ğu m  Yeri D o ğu m  Tarihi G iriş  Tarih i Ç ık ış  Tarihi

E-Posta Telefon
Yetkili M üşteri

Kelimelerle karşılıklı konuşalım.

Kelime Dünyası

Günaydın! * Lü tfen !

Görüşmek üzere! * İyi akşamlar.

Önemli değil. * Hoşça kal!

M aalesef. * Özür dilerim.

İyi geceler. * Elveda!

Hoş bulduk! * Buyurun.
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I

DEĞERLENDİRM E

1. Yanlısı bulalım .
A) - Merhaba.

- Merhaba.
B) - Nasılsınız?

- Teşekkür ederim, iyiyim.
C) - Siz nasılsınız?

- Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
D) - Benim adım Mustafa.

- Ben de memnun oldum.

2. Hangisi doğru? İşaretleyelim .
A) Nerelisiniz? Ürdün'de.
B) Nerelisiniz? Türkiye'ye.
C) Nerelisiniz? Kazakistanlıyım.
D) Nerelisiniz? Bosna-Hersek'ten.

3. Hangi sıralam a doğru değild ir?
A) A B C ç D
B) E F G Ğ H
C) J K L M N
D) Ö 0 P R S

4. Hangi sıralam a doğru değild ir?
A) A B C Ç
B) K P R S
C) J K L M
D) D E F 6

5. Hangi eşleştirm e doğrudur?

A)

B)

C)

D)

elma

-► karpuz

muz

çilek

6. Görsele göre doğru sözü bulalım .
I'

A) Günaydın!
B) İyi geceler!
C) Nasılsınız!
D) İyi akşamlar!

7. Örnekteki gibi yazalım .

m i l
kalem | | . tj | kalemler

J s ........ f f i n

İ.
D O

............. J O O L O O

8) Farklıyı bulalım .
A) Türkçe
B) İngilizce
C) Fransa
D) Almanca

9) Cevabı bulalım . "Bu kim?'
A) Bu defter.
B) Bu silgi.
C) Bu kitap.
D) Bu Ali.

10) Cevabı bulalım . "Bu ne?'
A) Bu Özge.
B) Bu masa.
C) Bu Ali.
D) Bu Yeliz.



KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Sesleri ve 
kelim eleri 

doğru te laffuz 
edebilirim .

O )  a

Kendimi ve 
başkalarını 

tan ıtab ilirim .

Kişilerin 
durumunu 
sorabilirim .

0  d

Basit ses 
kayıtlarını 

anlayabilirim .

w
Sıra belirten 

ifadeleri
konuşmalarımda

kullanabilirim .

İnsanlarla
tanışabilirim .

\ Basit ses 
konuşmaları 

anlayabilirim .

M etin lerle 
ilg ili sorulara 

cevaplar 
verebilirim .

Basit sözcükler 
ve cüm lelerle 

metin
yazabilirim .

©
Ses kayıtlarını 
ve m etin leri 
görsellerle  

eşleştireb ilirim . Cümle 
kalıplarını 

doğru 
kullanabilirim .



A ile m iz

Ailemiz

t  Bölümler
A. Ailem ve Ben
B. Evim
C. Adresim

•  Beceriler
• Kişisel Bilgileri 

Anlatma
• Aileyi Tanıtma
• Sosyal ve Fizikî 

Çevre ile İlgili 
Temel Kavramlar

• Renkleri Kullanabilme

•  Dil Bilgisi •  Kelimeler
Ayrılma Hâli Eki • aile
Belirtme Hâli Eki • ev
Bulunma Hâli Eki • eşya
Yönelme Hâli Eki • renk

• -DAn önce, -DAn sonra
• Emir
• Şahıs Zamirleri
• Şimdiki Zaman



• Evinizde neler var?

A. MERHABA

1. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Ben kimim?

M erh ab a . Adım  M eryem . 10 yaş ın day ım , beşinci 
s ın ıf öğren c is iy im . İs ta n b u l’ da yaş ıyo ru m . B abam ın  
adı K em al. A n nem in  ad ı Emine. Üç kardeşim  var. 
A ğabeyim  M u ra t 23 yaş ında . 0, m imar. Ab lam  
Y aren  17 yaş ın da . 0, lisede öğ ren c i. A ğab ey im  S ed a t 
15 yaş ın da . 0 da lisede öğren c i.

a

I
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2. Okuyalım, tamamlayalım. 
Ailemi Çok Seviyorum

M erh ab a . Adım  K em al. 
Annem in  adı Asum an, 
b ab am ın  adı M u s ta fa . 
B abam  te r z i ,  an nem  
e v  hanım ı. B ir kız 
kardeşim  va r . Onun 
adı Filiz. 0, H5 yaş ın da . 
Kardeşim  A vu k a t. 0, ev li. 
K ardeşim in  kocası İr fa n . 
O n la rın  üç çocuğu v a r -  
Zeynep , Öm er v e  Esra. 
Ailem i çok s ev iyo ru m .um. I

r Asuman'ın oğlu.

, Mustafa'nın karısı.

, Kemal'in yeğeni.

, Filiz
.ve İrfan'ın çocukları.

r Mustafa'nın damadı.1
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4. Yazalım.
Siz Kimsiniz?

M erhaba.
Benim adım 
Ben
Babamın adı
O, ya ıında.
Annemin adı
Benim kardeşim var.
Onun / on ların  adı

r
A /

1 i '
1 ■ U ■ ,

\ \ 
I ' 1

Dedeniz var mı?

5. İnceleyelim, karşılıklı konuşalım. 
Kaç Kardeşin Var?

Yaren Derya, senin kaç kardeşin var?
Derya Benim iki kardeşim var. Biri kız, 

biri erkek. İsimleri Canan ve 
Kenan. Senin kaç kardeşin var?

Yaren Benim de iki kardeşim var. Adları 
Zeynep ve Ömer. Zeynep yirmi 
iki yaşında. Ömer yirmi yaşında. 
Senin kardeşlerin kaç yaşında?

Derya Canan üç yaşında, Kenan dokuz 
yaşında.

Ailemiz 9  Ünite 2 37



6. Bakalım, eşleştirelim. 
Bu Kim? Ne Söylüyor?

Lütfen tahtaya bakın!

ı ® —
Lütfen biletinizi gösterin!

Kemerlerinizi bağlayın lütfen!

-
Lütfen sağa yanaşın!

m

7. Oynayalım. 
Robotu Yönet!

İleriye git!

$

I ISola dön! W  m  Sağa dön!

Geriye dön!

Ailemizi tanıtalım. “Benim küçük bir ailem var."

BBP Kelime Dünyası ̂

anneanne (n ine) * dede

babaanne (nine) * anne

erkek kardeş * baba

ağabey * kız kardeş

çocuk * hala

ab la * amca
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- B. EVİM

1. Dinleyelim, tamamlayalım 
Güzel Evim □ ma

M  2. Eşleştirelim

y a ta k  odası m u tfa k

o tu rm a  odası
çocuk odası

Ailemiz t  Ünite 2 39

M erh ab a . Benim  adım  E sra . . . . . . . . . .  b izim  e v im iz . . . . . . . . . . b ir  y a ta k  odası, b ir
genç odası, b ir  o tu rm a  odası, b i r . . . . . . . . , b ir  m u t fa k  v e  salon var. Benim  odam da
b ir  e lb ise  do lab ı v e  y a ta k  var. Y a ta k  . . . . . . . . b ir  e lb ise  dolab ı, b ir  y a ta k  v e  b ir
m asa  var. Sa londa ko ltu k  tak ım ı, te le v iz y o n  v e  sehpa var. . . . . . . . . buzdolab ı,
m u t fa k  dolab ı v e  ocak  var. B a lkonda sa n d a ly e  var. B ahçem iz çok büyük am a h a vu z 
. . . . . . . . . Evim izi çok sev iyo ru m .

HH ffl jilll%ıııı, i l i l

BH
M1

£ iı

i p l i [11001



3. İnceleyelim, eşleştirelim. 
Evde Neler Var?

□  koltuk □  halı □  sehpa

□  buzdolabı □  küvet □  televizyon

□  çalışma masası □  yatak □  perde

□  gardırop □  sandalye □  fırın

□  tablo □  havlu □  ayna
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4. Tamamlayalım. 
Ne Var, Ne Yok?ıM t

__________ ^ V a r _____________

^  Odada ne/neler var?

1. Oturma odasında....tSlS.VjZy.on....var.

2. Mutfakta ..........................var.

3. Çocuk odasında ............

4. Balkonda

5. Salonda .............................................

^  Yok_________

^  Evde ne/neler yok?

1. Oturma odasında ..JMS.CL. yok.

2. Mutfakta ...... ............... yok.

3. Çocuk odasında ...................................

4. Balkonda ....... ....... .......... ................

5. Salonda ......................... ..................

5. Bakalım, eşleştirelim. 
Ne? Nerede?
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6. Eşleştirelim. 
Ne/Kim Nerede?

s a, ı, o, ıı ■ 
e, i, ö, ü ■
f-s-t-k-ç-ş-h-p

6
-dar -ta 
-der -te

d-►t
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7. Bulalım, eşleştirelim.

beyaz

san

mavi

kırmızı

y e ş i l

siyah
turuncu

mor
kahverengi
_ ^ r i _ _

lacivert
pembe
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8. Okuyalım, cevaplayalım. 
Aile Bahçede

ı. İrfan ne yapıyor?

İr fa n , m an  ga ld a  e t  p işiriyor.

-yor

H ava çok güzel. Bütün aile bahçede. İr fa n , 
m a n ga ld a  e t  p işiriyor. Filiz, m asay ı h azırlıyor. 
M u s ta fa , g a z e te  okuyor. Asum an, F iliz ’ e yard ım  

diyor. Ç ocu k lar çok m utlu . Öm er v e  Esra to p  
ynuyorlar. Z eynep , b is ik le te  biniyor.

2. Filiz ne yapıyor?

Mustafa ne yapıyor?

Ömer ve Esra ne yapıyorlar?

I 5. Zeynep ne yapıyor?
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9. Tamamlayalım. 

Ne Yapıyor?
I

koşuyor, oturuyor, söylüyor, okuyor, yazıyor, uyuyor

Sedat kanepede

Yaren şarkı

Adam ormanda koşugot İrfan kitap
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10. Okuyalım, cevaplayalım. 
Maç Başlıyor

Sayın seyirciler! Mehmet pota altında topu yakalıyor 
ve Hidayet’e pas atıyor. Hidayet topu tutuyor ve 

potaya atıyor. Evet, top potaya giriyor ve 
baskeeet+t!

t  € T

(topu) tutmak 
takım tutmak

Kemal Oğlum, kumanda nerede? Maç 
başlıyor.

Sedat Burada baba! Ama annem maç 
sevmiyor.

Kemal Annen futbol maçını sevmiyor ama 
basketbol maçını seviyor. Haydi, 
sen de gel, otur! Bak maç başlıyor!

1. Kemal ve Sedat ne yapıyorlar?

. . . K em a l v e  S ed a t te le v iz y o n d a  m aç

. . . s e y red iy o r la r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kim futbol maçını sevmiyor?

3. Mehmet pota altında ne yapıyor?

4. Hidayet topu ne yapıyor?

5. Top potaya giriyor mu?

6. Siz hangi takımı tutuyorsunuz?
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11. Okuyalım.

Murat arabada oturuyor mu?

Evet, Murat arabada oturuyor. Hayır, Murat arabada oturmuyor,
ayakta duruyor.

Evet, Yaren ağlıyor. Hayır, Yaren ağlamıyor, gülüyor.
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13. Tamamlayalım. 
Kim, Ne Yapıyor?

1. Murat ne yapıyor? 2. Gençler ne yapıyor? 3. Meryem ne yapıyor?

ağla+yor -► ağlıyor

r-w/r\ a  4-\ ( n r n\/ni vn r

Murat durakta .Mltyar.  Gençler satranç
(bekle-) (oyna-)

Meryem ip 
(atla-)

S  14. Tamamlayalım.
Bir Günüm

Sabah .ÇTk e n .U y 0rUm...Önce, kahvaltı . Kahvaltıdan

sonra oku la ................ Okulda derse . Öğleyin öğle ye

meğini............................... Öğleden sonra okulum bitiyor. Okuldan sonra

eve ..................................Önce üstümü değiştiriyorum. Sonra ödevlerimi

............................. Akşam babam eve .................................Hep birlikte

yemek yiyoruz.

Bu kelimelerle evimizi anlatalım.

F Kelime DünyasıF

t  -► d
etmek - ediyor 
gitmek - gidiyor 
tatmak - tadıyor

salon *  bahçe

oda * t u v a le t

y a ta k  odas ı *  ba lkon

m is a fir  odası *  e v

çocuk  odas ı *  m u t fa k

b an yo *  o tu rm a  odas ı
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3. Setim nerede oturuyor?

4. Selim nereye gidiyor?

5. Okul nerede?

C. ADRESİM

Aslı nerede oturuyor?

2. Çamlıca Mahallesi nerede?

Selim

Aslı

Selim

Aslı

Selim

1. Dinleyelim, dolduralım, cevaplayalım. 
Evim Nerede? Nerede Oturuyorsun?

Nerede oturuyorsun?

Ben Çamlıca Mahallesinde 

oturuyorum.
?

.. Caddesinde ............

Şimdi okula gidiyorum.

---------- 5 ~ 6
(bir şeyin üstünde) oturmak

(bir yerde) oturmak __

2. Okuyalım, yazalım.

■

V

Benim adresim:

Senin adresin:

Çamlıca Mahallesi, Atatürk Caddesi, 
Gözde Sitesi, Nu= 13/27,
Balgat / Ankara

I
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r Z j  3. Yazalım.
Kim Nerede? Ne Nerede?

Öğretmen Şjniftfl.. Şoför Yaşlı çift

Kedi M0Mye.de,. Fincan Çiçek

a  4. Okuyalım, tamamlayalım. 
Haydi Öğrenelim

Kalemi alıyorum.

Ayran içiyorum. 
Defter satıyorum. 

Bavul taşıyor.

Gül kokluyorum.

.flyrfln + ı içiyorum.
satıyorum.

taşıyor.

kokluyorum.

Ağacı sev.

Kitap oku.

Simit yiyor.

Çiçek suluyorum. 

Havuç ye.

Kitabı oku.

Simidi yiyor. 

Çiçeği suluyorum. 

Havucu ye.

Pencereyi aç.

Tahta + ı siliyor. -►

Çizme + . giyiyorsun. -►

Şeftali + . yıka. -►

Su + içme. -►
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5. Okuyalım, cevaplayalım, karşılıklı konuşalım. 
Nereden Geliyorsun?

Filiz Nereden geliyorsun? 

Merve Çarşıdan geliyorum.

Sen nereden geliyorsun?

Filiz Evden geliyorum.

- i I  ~ i 1
a, ı, o, u -► -Dan

Nereden geliyor? e, i, ö, ü -► -Den

(İ ■* t  . __-

Nereden geliyor?
l  . i i

a, ı, o, u -^a
e, i, 6, ü -► e

Nereden geliyor? oda(y)a
bahçe(y)e

S  6. Okuyalım, tamamlayalım. 
Nereden Nereye?

Sema nereden çıkıyor?

Sema çıkıyor.
Nereye gidiyor?

Ü n ive rs ite y e  gidiyor.

Haşan nereden çıkıyor? 
Haşan çıkıyor.
Nereye gidiyor?

gidiyor.

Canan nereden çıkıyor?
Canan çıkıyor.
Nereye gidiyor?

gidiyor.

kütüphane

Emin nereden çıkıyor?
Emin çıkıyor.
Nereye gidiyor?

gidiyor.
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7. Kendimizi tanıtalım. 
Benim Adım

Ailem

Benim büyük bir ailem var. Ben 

ailemde herkesi çok seviyorum. De
dem, ninem, amcalarım ve halamla 

aynı apartmanda oturuyoruz. Büyük 

amcamın iki oğlu var. Onlar benim ağa

beyim. Halamın küçük bir kızı var. He
pimiz kardeş gibi yaşıyoruz. Bizim için 

aile çok önemlidir.

Cevaplayalım.

Kelime Dünyası

* cadde * mahalle * ev

* sokak * sinema * m ağaza

* şehir * adres

* m arket * postane

• 1. Nereye gidiyorsun?
• 2. Nereden geliyorsun?
• 3. Market nerede?
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DEĞERLENDİRME

1. Kem alr evden çık
A) -uyor
B) -yor
C) -iyor
D ) -ayor

6. Nereye gîdîyorsun?
A) Okulda

B) Okula

C) Okuldan

D) Okulu

2. Cemil pencere
A )  -den

B) -de 

0  -yi

D) -ye

dışarıya bakıyor. 7. Tencere nerede?
A) Yatak odasında

B) Salonda

C) Bahçede

D) Mutfakta

Babam her sabah parkta koş
-\/nr

3
A) -yor

B) -uyor

C) -iyor

D) -iyor

8. Nereden geliyorsun?
A) Eve

B) Evde

C) Evi

D) Evden

4. Buzdolabında elm a mı var, 
arm ut ?
A) mı

B) mi

C) mu

D) mü

9 . Gül Hanım, oğlu 
aldı.
A) -nu

B) -na

C) -nun

D) -ndan

kucağına

5. Bebek ne yapıyor?
A) Araba kullanıyor.

B) Piyano çalıyor.

C) Futbol oynuyor.

D) Süt içiyor.

10. Bu elm a ağaç
A) -a

B) -tan

C) -ta

D) -ı

düştü.



• #
ENDIMI DEĞERLENDİRİYORUM

X

@  ©
Yakın çevremi
basit ifadelerle
an la tab ilirim .

©
Temel ifadelerle 

adres ta rifim i 
yazabilirim .

Kişisel
b ilg ile rim le  ilg ili 

basit fo rm la r 
do ldurabilirim .

©  e
İnsanların günlük I 

işleri hakkında 
basit soru lar 
sorabilirim .

Renkleri ayırt 
edebilirim .

_ ı

54 Ünite 2 •  Ailemiz

r r



Günlük
Hayat

•  Bölümler
A. Saat Kaçta?
B. Ne kadar? 

Kaç Lira?
C. Nerede?

Ne Zaman?

•  Beceriler
• Ulaşımla İlgili 

Temel Kavramları 
Anlama

• Saat ve Zaman 
Dilim lerini Kullanma

• Alışverişle İlgili 
Temel Kavramları 
Anlama

•  Dil Bilgisi
• Belirli Geçmiş 

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

•  Kelimeler
• günler
• taşıtlar
• mevsimler
• aylar
• para



A. SAAT KAÇTA?

Saat sekiz. Saat sekiz buçuk.
Saat 08.00. Saat 08.30.

Saat sekizi 
çeyrek geçiyor.

Saat sekize 
çeyrek var.

Saat 08.15. Saat 07.45.

var

10.45
On bire çeyrek var.

kala

10.45
On bire çeyrek kala 
otobüse biniyorum.

geçiyor

11.10
On biri on geçiyor.

geçe

11.10
On biri on geçe işten 

çıkıyorum.

2. Eşleştirelim.

P M

a. Saat altıyı on geçiyor.

b. Saat üçü beş geçiyor.

c. Saat dörde on var.

d. Saat beş.

e. Saat yediyi çeyrek geçiyor.

f. Saat bire çeyrek var.

g. Saat on buçuk.

h. Saat ikiyi yirmi geçiyor.
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3. Okuyalım, çizelim 
Bilet Var mı?

0
I
I

I

I
I
I
I
I
I

I

I
I

Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz!
Hoş bulduk! Hemen Kayseri'ye 
gitmek istiyorum. Bilet var 
mı?
Şanslısınız bilet var.
Peki, uçak saat kaçta kalkıyor?
11.30'da (a) ve 23.15'te (b) 
kalkıyor.
Şimdi saat kaç?
Saat 09.20. (c)
Anladım. 11.30'a tek kişilik 
bilet istiyorum.
Buyurun, biletiniz.
Yolculuk kaç saat sürüyor?
Yaklaşık bir buçuk saat 
sürüyor, uçak 13.00'te (d) 
Kayseri'ye ulaşıyor.
Teşekkür ederim.
İyi yolculuklar!

. Murat
Görevli
Murat

Görevli
Murat
Görevli

Murat
Görevli
Murat

Görevli
Murat
Görevli

Murat
Görevli

ı

ı
I

I

I

I
I
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4. Okuyalım, cevaplayalım. 
Murat Dün Neler Yaptı?

M u rat s a a t  06.00’da uyandı. K ah va lt ı e tm ed i. S a a t 
a lt ı buçukta spor salonuna g itti. Orada egzers iz yap tı, b isiklete 
bindi am a yüzmedi. Bir s a a t  sonra eve döndü. Evde banyo yap tı 
v e  kah va ltı e tti. S a a t sekiz buçukta işe g itt i. M u ra t ’ ın işi çok 
yorucu am a o işini çok seviyor. M u rat iş yerinden  s a a t  11.00’da 
çıktı. Yediyi çeyrek geçe m etro ya  bindi. M e tro  çok hızlı b ir  
ulaşım aracı. Yolculuk on beş dakika sürdü. Akşam yedi buçukta 
eve geldi. S a a t  23.00’t e  ya tan a  y a t t ı  ve  uyudu.

Ablam, dün pazardan meyve aldı. 
Annem evden erken çıktı.
Babam bankadan para çekti. 
Ağabeyim eve geç geldi. 
Babaannem sabah parkta yürüdü.

1. Murat saat kaçta uyandı? 4. Murat iş yerinde kaç saat çalıştı?

. . . M u r g t .ş a a t .a l i ıd a  u la n d ı , . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Murat spor salonunda hangi sporları yaptı? 5. Murat saat kaçta metroya bindi?

3. Murat saat kaçta işe gitti?
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5. Okuyalım, inceleyelim. 
Öncesi, Sonrası

Merhaba, benim adım Ayla. Bugün yine 
çok erken uyandım. Önce banyo yaptım . Sonra 
kahvaltı ettim . K ahvaltıdan  sonra evden çıktım ve 
içe gittim .

Öğleden önce raporları okudum. Öğle t a 
tilinde Şule’ yle dışarı çıktık. K ızılay ’da b iraz dolaş
tık . Daha sonra içe döndük. Öğleden sonra top lan tı 
yaptık. İç yerinde çok çalıçtım  ve yoruldum. Saat 
beçte içten çıktım ve m arkete  gittim .

M arketten  biraz sebze ve m eyve aldım.
Daha sonra otobüsle eve döndüm. Evde b iraz iç 
yaptım  ve sonra yemek yedim. Saat sekizde “ Muh- 
teçem  Yüzyıl” başladı. Çok heyecanlı b ir bölümdü. 
Diziden sonra ya ttım  ve uyudum.

1 fŞlJHp ' 'fEJi(%^ fjĝ I
p* Önce banyo yaptım. Sonra kahvaltı ettim. 
------» Kahvaltıdan önce banya yaptım.

P» Saat beşte işten çıktım ve markete gittim. 
----- ► İşten sonra markete gittim.

ı 6. Cümleleri tekrar yazalım.

P» 1. Önce kahvaltı ettim. Sonra dişlerimi fırçaladım.
_ _ _ ^ . . K ah y  a lt ıd a n . sonra, dişlerirni. f  ırçaladıra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sonra)

I
P* 2. Önce spor yaptım. Sonra eve gittim.
-------► .............................................................................................................................. (önce)

P» 3. Sabah bankaya gittim. Oradan işe geçtim.
-------► .............................................................................................................................   (sonra)

P* 4. Öğlen çarşıya gittim. Sonra dişçiye gittim.
1 -------► .............................................................................................................................. (önce)

P» 5. Akşam yemek yedik. Televizyon seyrettik.
-------► .............................................................................................................................   (sonra)

P* 6. Yağmur yağdı. Güneş açtı.
-------► .............................................................................................................................   (sonra)
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7. Okuyalım.

İşten taksi ile dönüyorum. 

İşten taksiyle dönüyorum.

İşe otobüs ile gidiyorum. 

İşe otobüsle gidiyorum.

araba ile —► 
taksi ile —► 
otobüs ile —► 
vapur ile —►

j ^ g j  8. Tamamlayalım, söyleyelim.

tren otobüs uçak gemi

Başbakan yurt dışına 
gidiyor.

Aylin, Bursa'dan 
geldi.

S I S  Yusuf Ankara'ya 
T O P  gitti.

ir "T'rrr Babam iş yerine
^  gidiyor.

arabayla
taksiyle
otobüsle
vapurla

9. Tamamlayalım.

Kırtasiyeden defter ..ite., kalem aldım. Elma.......... muzu çok seviyorum.

Emine, pantolon........... gömleği
çamaşır makinesine attı.

Annem........... babam tatile çıktı.
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10. Tamamlayalım.

1. Arabayla bize geldi.
2. Akşam beni telefon aradı.
3. Gemi seyahat ettiler.
4. Kardeşim ellerini sabun yıkadı.
5. Annem ütü... gömleğimi ütüledi.
6. Kapıyı anahtar açtı.
7. Adam parayı valiz taşıdı.

1. Bilgisayarla fotoğraf makinesini çantaya 
koydu.

2. Eve halı perde aldık.
3. Burcu' Demet sinemaya gitti.
4. Gelin damat düğünde oynadılar.
5. Kardeşime balon... top aldım.
6. Akşam, üzüm... karpuz yedik.
7. Öğretmen Van Gölü'.......Tuz Gölü'nü anlattı.

4  6
i l e

a, ı, o, u + ( y
e, i, ö , ü  +  ( y )

” 7 ]
kHfeJ 11. Tamamlayalım.

1. Heyecan ile Heyecanla

2. Ali ile

3. Pide ile

4. Tren ile

j g j j  12. Tamamlayalım.

Annem yemeğe tUZ katmıyor. 

Annem yemekleri tllZSUZ yapıyor. 

Marketten bir kilo tllZİll fıstık aldım. 

Masada tuzluk yok.

tuzluk

şeker
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13. Dinleyelim, işaretleyelim. 
Yağmurlu Bir Gün

Doğru Yanlış

1. Dün hava güneşliydi. O O
2. Pazar günü hava yağmurlu. O O
3. Azra, pazar günü dışarı çıktı. O o
4. Azra, şekerli çay içiyor. o o
5. Bir adam şemsiye satıyor. o o
6. Azra yağmuru hiç sevmiyor. o o

14. Tamamlayalım, eşleştirelim

-sız

1. Ayakkabılık, kapının arkasında.

2. Çiçekler su kaldı ve soldu.

3. Ankara'da para kaldık.

4. Mağazadan yeni bir gece aldım.

5. Komşum bana kitap hediye etti

6. Süt kahve içti.

7. Kira ev arıyorum.
I

8. Fotoğraf özgeçmiş hazırladım.
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H 15. Okuyalım, cevaplayalım. 
Sınav Takvimim

Sınav Takvimi

1 0 . 0 0 - 1 2 .0 0 1 3 . 0 0 - 1 4 .0 0 1 6 . 0 0 - 1 7 .3 0

Pazartes i Türkçe Müzik

Salı Kimya M atem atik

Ç a rşa m b a Tarih

P e rşe m b e Rehberlik B iyoloji

C u m a İngilizce Fizik Resim

1. Pazartesi günü ilk sınav kaçta başlıyor?

2. Kimya sınavı saat kaçta?

3, Perşembe günü biyoloji sınavı kaçta başlıyor?

4. İngilizce sınavı kaç saat sürüyor?

5. Matematik sınavı saat kaçta bitiyor?

16. Konuşalım, yazalım. 
Neler Yapıyorum?

Hangi s a a t t e  n e ler  
yap ıyo rsu n ?

ı.

2 .

3.

4.

5.

6 .

H a fta  sonum
H a fta  sonunda b ir  

p lanın v a r  m ı?

ı.

2 .

3.

4.

5.

6 .

Yaz ta tilim

ı.

2 .

3.

4.

5.

6 .

/ Bir yolculuğumuzu anlatalım.

* Kelime Dünyası *

* uçak * güneşli

* araba * yolculuk

* vapur * yaifmurlu

* taksi * h a fta  sonu

* ya z  ta t il i * S aa t kaç?

* tren * şekerli
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I B. NE KADAR? KAÇ URA?

I

I

I
I

I
I
I

1. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Bereket Manavı

Filiz
Manav
Filiz
Manav
Filiz
Manav
Filiz
Manav
Filiz
Manav
Filiz
Manav
Filiz
Manav

Filiz
Manav

a 2. İnceleyelim, tamamlayalım. 
Koç kilo?

Hayırlı işler, kolay gelsin!
Teşekkür ederim, hoş geldiniz!
Bir kilo patates ?

efendim.
patates almak istiyorum. 

Hemen veriyorum efendim.
Limonun ?
Kilosu
Bir kilo limon almak istiyorum.
Peki hanımefendi.
Borcum ne kadar?

Buyurun paranız.
Teşekkür ederim. Buyurun, paranızın 
üstünü.
Hayırlı işler!
Sağ olun, yine bekleriz.

kilo

patates
soğan
elma
peynir

Kaç litre?

süt
ayran
şalgam suyu 
meyve suyu 
kefir

2 kilo elma 
1 kg peynir soğan.

2 litre süt 
1 layran

^JLi Bir şalgam suyu.
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3. İnceleyelim, tamamlayalım.

1. Ben, 50 kiloyum.

2. Babam,.............

3. Annem,.............

4. Kardeşim,..........

5. Arkadaşım,.......

4. İnceleyelim.
Bunları Biliyor musunuz?

[ j m  5. İnceleyelim.
Boyunuz Kaç?

Boyum 1,75.
Boyum 1 metre 75 santimetre.

.............................................................
2 metre kumaş 
30 santimetrelik cetvel.
An kara-İstanbul arası 
450 kilometre.



bir lira elli kuruş yirmi beş kuruş on kuruş beş kuruş

' TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A010 663579 jp 'S Ü f f î i

V/A

2 Ö Û
H

A010 S63S79 İKİYÜZ tork Urasi 2 N

TÇffWlYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A 105 355785 ^

.«*......-
A 1 05355785 * > 3

ON TÜRK LİRASI m

iki yüz lira elli lira on lira

yüz lira yirmi lira beş lira

7. Okuyalım, karşılıklı konuşalım. 
Alışveriş Sepeti

Asuman Hanım Merhaba Meltem Hanım. 
Nasılsınız?

Meltem Hanım Merhaba Asuman Hanım. 
İyiyim, siz nasılsınız?

Asuman Hanım Teşekkür ederim, ben de 
iyiyim. Alışveriş sepetiniz 
çok dolu. Neler aldınız?

Meltem Hanım Bir kilo pirinç, bir buçuk kilo 
mercimek, beş yüz gram 
yoğurt, bir litre ayran, iki 
kilo domates, iki kilo soğan, 
bir kilo kıyma, bir tepsi 
baklava ve biraz kuruyemiş 
aldım.

Asuman Hanım Akşama misafiriniz mi var?

Meltem Hanım Evet, Adana'dan kardeşim 
geliyor. Evde ziyafet var.

Asuman Hanım Gözünüz aydın!

Meltem Hanım Sağ olun.

Asuman Hanım Hoşça kalın!

Meltem Hanım Güle güle!
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✓  I 8. İnceleyelim, tamamlayalım. 
Ne Kadar?/Kaç Lira?

Meltem Hanım’ın Alışveriş Sepeti
ı .  Bir l i t r e  a y ra n  2 lira 50 kuruş.

2. Bir kilo p irin ç  7 lira.

3. Beş yüz .grm.liOğurt 2 lira 25 kuruş.

4. Bir buçuk ......................................... mercimek 3 lira.

5. İk i.............. ............... domates 2 lira 50 kuruş.

6. İk i............................................. soğan llira  50 kuruş.

7. B ir ................ kıyma 30 lira.

8. Bir ................................................. baklava 40 lira.
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I

I

Balıkçı
Mustafa
Balıkçı
Mustafa
Balıkçı

Mustafa
Balıkçı
Mustafa
Balıkçı
Mustafa
Balıkçı
Mustafa
Balıkçı
Mustafa
Balıkçı

Okuyalım, eşleştirelim. 
Derya Kuzusu

Derya kuzusu bunlar!
Hayırlı işler!
Buyurun efendim.
Hangi balıklar var?
Karadeniz'den hamsi, Akdeniz'den 
çipura, Marmara'dan mercan, 
Ege'den levrek var.
Hamsi taze mi?
Çok taze. Yeni geldi.
Peki, kilosu kaça?
7 lira.
İki kilo almak istiyorum.
Buyurun.
Sağ olun, borcum ne kadar?
14 lira.
Buyurun paranız. Hayırlı işler!
İyi günler, yine bekleriz efendim.

Hangi Balık Nerede?

hamsi

mercan

çipura

levrek

Marmara Denizi

Akdeniz

Ege Denizi

Karadeniz
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10. Okuyalım, yazalım.

SevgiHGünlük
Bugün 2*1 M a r t Cum artesi. Sabatrerken  uyandım.
K ahvaltıdan  sonra annemle alışverişe g ittik .
Önce giyim m ağazasına girdik. Ben 25 liraya bir 
kazak, 20 liraya b ir gömlek aldım.
Giyim m ağazasından çıktık, kuyumcuya girdik. 
Annem a ltın  yüzük almak isted i am a a ltın  yüzük
ler çok pahalıydı. Annem de lOOJifaya taks itle  
gümüş^jüzük aldı.
Akşam yemeğinden önce kazağım ı ve  gömleğimi 
babam a gösterdim . Babam kazağım ı çok beğendi. 
Yemekten sonra s a a t 21.30’ a kadar sohbet ettik .
Bugünlük bu kadar,
ya rın  görüşürüz...

/ Müşteri-pazarcı diyalogu kuralım.

Kelime Dünyası

Sevgili Günlük
■n

4

^  1

- - - - - - - - - - -  ^

* H ayırlı işler! * p a k e t

* K o lay  gelsin ! * ta k s it l i

*  balık * d em e t

* K aça? * K a ç  kilo? •

* N e  k ad a r? * peşin

* salkım * ucuz
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I
I C. NEREDE? NE ZAMAN?

1. Dinleyelim, eşleştirelim.

Uzun ince bir yoldayım ( _1_) 
Gidiyorum gündüz ( _ )  gece 
Bilmiyorum ne hâldeyim 
Gidiyorum gündüz gece ( _ )

Dünyaya geldiğim anda 
Yürüdüm aynı zamanda 
İki kapılı bir handa ( _ )  
Gidiyorum gündüz gece

I
I 2. Okuyalım, tamamlayalım.

sinema seyirciler alışveriş m erkezi spor salonu konser pazar

1. cumartesi günü indirim var.

2. "Nene Hatun" filmi var.

3. Dün akşam dokuzu çeyrek geçe Sezen Aksu'nun

4. Üç gün önce ünlü sporcular geldi.

5. iki kilo domates ile yarım kilo elma aldım.

6. oyunu uzun uzun alkışladı.

3. Eşleştirelim.

gittik.

1. Ayşe ile Ahmet dün akşam saat dokuz 

buçukta sinemaya gitti.

2. Pazar günü konserde iki saat müzik dinledik.

3. Hafta sonu ailemle tiyatroya gittik.

4. Arkadaşım Merve ve ben alışveriş 
merkezinde dolaştık.

5. Babam pazardan iki buçuk kilo elma ile 
dört kilo patates aldı.

6. Cansu ile Özkan spor yaptı.
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4. Okuyalım, cevaplayalım.
Para

Merhaba. Benîm adım Da- 
niela. RomanyalIyım. Gazi 
Üniversitesinde okuyorum. 
Geçen hafta sınavlarımız 

vardı. Cuma günü son sınava girdik. Cumartesi günü arkadaşla
rımla plan yaptık. Akün Tiyatrosuna gittik. "Para" isimli bir oyun 
vardı. Biletlerimizi aldık ve içeri girdik. Oyun başladı. Çok güzel 
bir oyundu, bir buçuk saat sürdü.

Oyundan sonra bir lokantaya gittik ve karnımızı doyurduk. Son
ra hep birlikte yurda döndük.

1. Daniela nereli?

2. Daniela hangi üniversitede okuyor?

3. Daniela ve arkadaşları hangi tiyatroya gitti?

4. Daniela ve arkadaşları hangi oyun için bilet aldı?

5. Onlar, oyundan sonra ne yaptılar?

✓



5. İnceleyelim.

Mevsimler ve Aylar

İnceleyelim.

Günler

1. P a z a r te s i
2. Salı
3. Ç arşam ba 
H. Perşem be
5. Cum a
6. C u m a rte s i
7. P a za r

► H a fta  içi

••
H a fta  sonu

••
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7. Kıyafetleri sepetlere atalım. 
Hangisi, Hangi Mevsimde?

• Kışın kalın giysiler 
giyiyoruz.

• Yazın ince giysiler giyiyoruz.

• Sonbaharda ve ilkbaharda 
m evsim lik giysiler tercih 
ediyoruz.

• Yazın açık renkli kışın 
koyu renkli giysiler tercih 
ediyoruz.

Y a z lık K ış lık M evs im lik
şo rt

8. Diyalogu tamamlayalım. 
Nerede? Ne zaman?

Esra Merhaba Yaren.

Yaren Merhaba Esra.

Esra Cumartesi günü çin bir planın var mı?

Yaren ................................................................

Esra

Yaren ................................................................

Esra

Yaren ................................................................

Esra
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I
h >çsl9. Konuşalım, tartışalım. 

Renklerin Dili

I

a ------------------------- e
1. Hangi renkleri seviyorsu

nuz?
2. Hangi renkleri sevmiyorsu

nuz?
3. Hangi renk kıyafetleri tercih 

ediyorsunuz? Niçin?

Serbest Okuma Alışverişte Neler Söylüyoruz?

Hayırlı işler!

Güle güle kullan! 

Hayırlı olsun! 

Bereket versin! 

Üstü kalsın.

Ne kadar?

Kaç lira?

Ucuz mu? 

Pahalı mı? 

İndirim var mı?

Yazalı! /  Aşağıdaki kelimelerle cümleler kuralım.

 ̂Kelime Dünyası ̂

*  h a f t a  içi *  t i y a t r o

* h a f t a  sonu * s e y a h a t

*  b ile t *  s inem a

* çay * k on ser

*  m evsim * p a z a r

*  a lış ve riş *  yıl
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DEĞERLENDİRME

1. Saate göre hangi
A) İkiye çeyrek var
B) İkiyi yirmi geçiyor
C) Üçe yirmi var
D) İki buçuk

seçenek doğru? 6. Hangisi kış mevsimine a it değildir?
A) Aralık
B) Mart
C) Ocak
D) Şubat

2. Aşağıdakilarden hangisi yan lış tır?

A)
/A TS

B) A.

Dokuz buçuk. Ona çeyrek var.

C) •j9 D)

On ikiye çeyrek var. Altıya beş var.

3. Aşağıdakilerden hangisi yan lış tır?
A) Arabayla

B) Gemiyle

C) Metroyla

D) Taksile

7. Hangisinde renk adı yoktur?
A) Akdeniz
B) Karadeniz
C) Kızı iden iz
D) Ege Denizi

8. Hangisi yan lış tır?
A) Güldü

B) Kaçdı

C) Buldu

D) Yedi

4. Hangi ifade yan lış tır?
A) Renkli kalem

B) Çizgili defter

C) Akıllı çocuk

D) Sıcaklı çorba

9. Hangisi yan lış tır?
A) Okul seviyorum.

B) Lambanı yak.

C) Kitabı okudum.

D) Arabayı beğendim.

5. Hangisi doğru?

A) Bir demet sucuk

kangal maydanoz

10. En sıcak mevsim hangisi?
A) Kış

B) İlkbahar

C) Yaz

D) Sonbahar

*  C) Bir kalıp peynir

D) Bir salkım ekmek
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k e n d im i  d e ğ e r l e n d ir iy o r u m

Sosyal
e tk in lik le rle  ilg ili 
tem el kavramları 

anlayabilirim .

Günlük işlerim 
hakkında 

konuşabilirim .

Saati 
so rab ilir ve 

söyleyebilirim

Alışveriş 
sırasında m ikta r 

ifadelerini 
ku llanabilirim .

Alışverişte 
ödeme ile ilg ili 
tem el kalıpları 
ku llanabilirim .

Zaman 
ifadeleriyle 

basit cüm leler 
kurabilirim .

1
®  Zamanla ® \ @  ©

Ulaşımla ilg ili ilg ili tem el Alışveriş ile ilg ili
tem el ifadeleri kavramları basit kalıpları
anlayabilirim . anlayabilirim . anlayabilirim .

(:0  ( z )  @ @ © 0 © © © 1
' - - \

Ulaşımla ilg ili tem di 
kalıp ve kavramları 

cüm le içinde 
kullanabilirim .

Konuşmalarımda 
sayısal ifadeleri 
ku llanabilirim .

Tatil e tk in lik lerim  
ile ilg ili kısa ve 

basit yazılar 
yazabilirim .

% .■

v .

* t r r



Beyle rbeyi/İstanbul

'

Çevremiz

t  Bölümler
A. Bizim 

Sokağımız
B. Ne? Nerede?
C. Bir Haftalık 

Planımız

• Beceriler
• Temel Soru 

Kalıplarını Kullanma
• Adres Sorma ve Tarif 

Etme
• İstek ve Rica 

Talepleri

•  Dil Bilgisi •Kelimeler
• İyelik Ekleri • sokak
• -DAn ... -(y)A Kadar • mahalle
• Gelecek Zaman • yönler

• adres



Üniteye Hazırlık

Mahallenizde neler/kimler var? 
Sabahtan akşama kadar neler 
yapıyorsunuz?
Akşam nerede yemek yiyeceksiniz?

r  s

I
I

A. B İZİM  SOKAĞIMIZ

1. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Bizim Sokağımız

Benîm Mustafa. 62 yaşındayım.
Emekli terziyim. ev hanımı,
adı Asuman. Biz bu sokakta oturuyoruz. 
Sokağımızın Aşiyan Sokağı. Bizim
apartmanımız dört katlı. Her katta üç dai
re var. Bizim ikinci katta. Apart
manımızın adı Yıldız Apartmanı. Biz dört 
numarada oturuyoruz. Ben bu apartmanın

. Apartmanımızın ..............
büyük bir park ve parkın içinde yürüyüş yolu 
var. Eşim ve ben her sabah burada yürüyüş 
yapıyoruz.

Bu Salih Bey. O, fırından ekmek 
. Meltem Hanım büfeden ga

zete alıyor. Şeref Bey mahallenin muhtarı. 
Muhtarlık parkın . Mehmet Bey de
bizim apartmanımızda oturuyor. O, öğret
men ve her sabah işine saat 7.30'da gidiyor.
Onun ...üçüncü katta. Bunlar Deniz
ile Derya. Fakülteye gidiyorlar. Metroya bi
necekler. Onlar üniversite öğrencisi. Bizim 
apartmanımızın dördüncü katında oturu
yorlar. Şeyma Hanım ve eşi Turgut Bey de 
bizim . Onlar doktor ve erken
den işe gidiyorlar. Mahallemizde, Aile Sağlı
ğı Merkezinde çalışıyorlar.
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I2. Boşlukları dolduralım.

Bu kim?
Asuman Hanım.
Asuman Hanım ne iş yapıyor?

Bunlar kim?
Bunlar Derya ile 
Onlar neye binecekler?

Bu apartmanın adı ne?

Apartmanı.

Yıldız Apartmanı nerede?

Sokağı'nda.

Bu kim?

................................ne iş yapıyor?

0,

3. Metne göre yazalım.
I

İtim, nerece gidiyor1

.M eh m et Bey, işe gidiyor. 

Deniz ve Derya

Şeyma Hanım

Salih Bey, fırından

Meltem Hanım,
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4. Okuyalım, işaretleyelim. 
Arkadaşım Derya

Elif Affedersiniz, Yıldız Apartmanı nerede? 
Büfeci Parkın karşısında.
Elif Teşekkür ederim.
Büfeci Rica ederim.

= F = f
Ev, karşıda.
Ev, parkın karşısında.

Elif İyi günler!
Güler İyi günler kızım, buyurun.
Hanım
Elif Derya ile Deniz burada mı oturuyor?
Güler Evet, burada oturuyorlar. Onların 
Hanım dairesi dördüncü katta.
Elif Özür dilerim, rahatsız ettim.
Güler Rica ederim, önemli değil.
Hanım

Derya Hoş geldin Elif.
Elif Hoş bulduk Derya. Sizin daireniz

aşağıda değil mi?
Derya Hayır, bizim dairemiz aşağıda değil.
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Derya Sana evimizi gezdireyim. Burası 
mutfağımız.

Elif Çok büyük bir mutfak.
Derya Bugün yemeği ben pişireceğim.

Derya Burası Deniz’in çalışma ve yatak odası. 
Elif Senin odan nerede?
Derya Benim odam yanda. Şimdi oraya 

geçiyoruz.

Derya Burası benim odam. Bu da benim 
çalışma masam ve kitaplığım.

Elif Odanı çok beğendim. Küçük ve düzenli. 
Derya Teşekkür ederim.

ır»
D Y

1. Yıldız Apartmanı parkın karşısında.

2. Derya ile Deniz'in dairesi beşinci katta.

3. Oturma odası çok büyük.

4. Derya'nın yatak odası yok.

5. Derya'nın çalışma masası ve kitaplığı var.
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m
6. Tamamlayalım.

M M W H M W f f W ı
1. Ben araba.... güzel. benim -► araba-m kalem-im

2. Sen oda . küçük. senin -► araba-n kalem-in

3. 0 ev buraya uzak. onun araba-sı kalem-

4. Biz kitaplık... var. bizim -► araba-mız kalem-İmiz

5. Siz..... daire nerede? sizin > araba-nız kalem-iniz

6. Onlar salon büyük. onların araba-ları kalem-leri

L

M 7. Tamamlayalım.

1. Ben çok çalışkan bir öğrenciyim.

Bfi.nimJârencj.m çok çalışkan.

2. Sen iyi bir arkadaşsın.

Senin iyi biri.

3. 0 çok pahalı bir araba.

Onun................  çok pahalı.

4. Biz akıllı öğrencileriz.

B izim .....  akıllı.

5. Siz çok iyi bir öğretmensiniz.

Sizin çok iyi.

6. Onlar çok güçlü bir futbol takımı.

Onların çok güçlü.
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8. Okuyalım.
Üniversitem

Merhaba!
Benim adım Elif. KonyalIyım. Öğrenciyim ve İs
tanbul Üniversitesinde okuyorum. Burada, yurt
ta kalıyorum. Yurt, okuluma çok yakın. Yurtta 
kütüphane, öğrenci kantini, yemekhane, çalışma 
salonu ve yatakhane var. Odalar üç kişilik ve her 
odada internet var. Yurdun kapalı spor salonu ve 
kültür merkezi var.

9. Çevremizi anlatalım. 
Mahallem

10. Yazalım.
Nerede Okuyorsun?

Okulumuzu /  Kursumuzu Anlatalım.

Yazalım.

 ̂Kelime Dünyası1

* büfe * sokak * m uhtar

* bakkal * mahalle * cadde

* ev * meydan * park

* ap a rtm an * muhtarlık * bu lva r

Örnekteki gibi cümle kuralım. 

"Bizim evimiz parkın karşısında
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B. NE? NEREDE?

Yukarıya çıkınız.

Aşağıya ininiz.

İnceleyelim* •Vazo masanın ü stü nde

Sandalye masanın 
arkasında

Kalem defterin •••• 
arasında

Köpek masanın » 
yanında (sağında)

•• Balık akvaryumun içinde

•• Ayakkabı masanın önünde

•• Araba masanın 
yanında (solunda)

Top masanın altında

3. Tamamlayalım.

Para, cüzdanın dlŞindci.........  Para, cüzdanın

Ayna, masanın
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r Kuzen

5, Dinleyelim, tamamlayalım. 
Kızılay Meydanı

Kızılay M eydanı Ankara ’da A ta tü rk  Bul
va r ı üzerindedir. K ızılay M eydanı’ndan d ört 
_ _ _ _ yol gitm ektedir. K u r tu lu ş _ _ _ _ _ ,
Çankaya güneyde, Ulus ve  Tandoijan

/

□
5 0

□
□ ZZ
□

_ _ _ _  yönündedir. YKM Alışveriş Merkezi
Güvenpark’ ı n _ _ _ _ , K ızılay Alışveriş M er
kezi Güvenpark’ m _ _ _ _ _ „ Emek İş Hanı ile
Otel yan yanadır. Soysal İş Hanı Yapı Kredi 
B a n k a s ın ın _ _ _ _ , U lucanlar Göz H asta
nesinin _ _ _ _ Güvenpark’ ın içinde ağaçlar
vardır.

6. İşaretleyelim.

1. Kızılay Meydanı, Atatürk Bulvarı'nda.

2. Alışveriş merkezi, Milli Piyango İdaresi'nin yanında.

3. Güvenpark, Gama İş Merkezi'nin sol tarafında.

4. Atatürk Bulvarı, Ulus ile Çankaya yolu üzerinde.

5. Çankaya, Ulus'a göre yukarıda.

6. Çankaya, batı yönünde.

D©§u

Doğru

O
O
O
o
o

Yanlış

O
O
o
ooo

7. Okuyalım.

AfFedersiniz, banka nerede?
Banka, şu büyük binanın arkasında. 
Teşekkür ederim.

— AfFedersiniz, spor salonu nerede?
— Spor salonu parkın içinde.
— Park nerede?
— Park, 500 metre ileride sağda.
— Teşekkür ederim.
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8. Okuyalım.
Muhtarlık Nerede?

Merhaba!
Merhaba!
Affedersiniz, muhtarlık nerede?
50 metre ileriye gidin. Karşıya geçin. Önünüze 
park çıkacak. Muhtarlık parkın içinde.
Teşekkür ederim.
Rica ederim.

İyi günler beyefendi.
İyi günler hanımefendi, buyurun.
Affedersiniz, Aile Sağlığı Merkezi nerede?
Yüz metre yürüyün. Sonra sağa dönün. Köşede fırın var. 
Aile Sağlığı Merkezi, fırının 50 metre ilerisinde. 
Teşekkür ederim.
Rica ederim.

Affedersiniz, metro istasyonu nerede? 
Metro istasyonu bu sokağın sonunda. 
Uzak mı?
Çok uzak değil. 500 metre ileride.

9. Cevaplayalım.

1. Metro istasyonu sokağın neresinde?

2. Aile Sağlığı Merkezi nerede?

3. Aile Sağlığı Merkezi ile ekmek fırını 
arasında kaç metre mesafe var?

4. Muhtarlık nerede?

m 10. Tamamlayalım.

Karşılıklı konuşalım. 
Nerede Oturuyorsun?

Affedersiniz

yanında içinde arkasında

sağda ileride önünde

metre solda doğru

Alo, Derya merhaba.
Merhaba Elif, neredesin?
Postanenin önündeyim, burada seni bekliyo
rum.
Hangi postanenin .. bekliyorsun?
Beylerbeyi Postanesi'nin önünde bekliyorum.
Sen yanlış postanenin önündesin. Oradan yüz 
metre sola yürü, bir alt sokağa geç. Orada 
Küplüce Postanesi var. Beni bekle.
Beş dakikaya geliyorum.
Tamam, ben ... gidiyorum. Görüşmek
üzere.
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H a fta  sonu an nem le p a za ra  g it t ik .  Annem in  e linden  tu t tu m . B ir lik te  p a za ra  k a d a r  yürüdük. P a za r  
ile ev im iz  a ra s ı 500 m e t re .  Annem  önce p a za r ı gezd i, f i y a t la r ı  öğren d i. Sonra da a lışverişe  başlad ı. Ben 
p a za rc ıla r ı,  sebze v e  m eyve  te zg â h la r ın ı s e y re tt im . Annem  a lışveriş in i ta m a m la d ı. P oşe tle r  m eyve  v e  sebze 
ile doldu. P oşe tle r i ta ş ım a k  için  an n em e yard ım  e tm ek  is ted im . Annem  bu te k lif im e  çok sev in d i. Annem  
p o şe tle r in  b ir  kısm ını b a n a  verd i. Annem e, "A n n e, ne k a d a r  çok sebze m eyve  ald ın !”  dedim . Annem  güldü v e  
başka b ir  şey söylem edi. Yol b ir  tü r lü  b itm ed i. Çok yoru ldum . D evam lı yürüdük v e  sonunda e v e  geld ik . P a za r  
m a cera s ın d a n  şunu an lad ım :

2. Onlar, nereye kadar yürüdüler?

E vim izden  p a za ra  k a d a r  m es a fe  500 m e t re .  P a za rd an  e v e  bu m e s a fe  5000 m e t r e y e  k a d a r  ç ık ıyor!

-DAn A kadar

— -  3. Çocuğun annesi önce ne yaptı?

4. Çocuk pazarda ne yaptı?

5. Evden pazara kadar kaç metredir?

6. Mesafe, pazardan eve kadar niçin 5000 metreye çıkıyor?



13. İnceleyelim, okuyalım.

Bu b i,n a t ,be ; ip c i k a t ta n  y ir iğ i b eş in c i k a t a  kad.gr  b en im .. . . . . . .
1. Asansör birinci kat yirminci kat

2. Sabah saat beş sekiz uyumadım.

3. Okul.. ev yürüyorum.

çıkıyor.

Q  Yazalım, / Aşağıdaki kelimelerle cümleler kuralım.

Kelime Dünyası

kuzey * içinde

güney * sağ

ba tı * sol

do^u * ileri

arkasında * geri

önünde * karşısında
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C. BİR HAFTALIK PLANIM IZ

1. Okuyalım, cevaplayalım. 
Haftalık Planımız

Benim  adım  D erya . Bu da e v  a rk ad aş ım  
Deniz. Biz Yıldız A p a r tm a n ım d a  o tu ru y o ru z . 
Deniz v e  ben ayn ı ü n iv e rs ite y e  g id iyo ru z. 
İkim iz de Halkla ilişkiler v e  Reklam cılık  Bö
lümünde oku yoru z. Biz her h a f t a  sonu b ir  
h a fta l ık  p lan yap ıyo ru z , iş te  bu  h a fta k i p la 
n ım ız;

ı
P a z a r te s i;  S a a t  7.00’de ka lk a ca ğ ız . S a a t  

8.00’de k a h v a lt ı ed eceğ iz  v e  m e tro  ile okula 
g id eceğ iz .

Salı= S a a t  7.30’da  k a lk acağ ız . K a h v a lt ı 
ed eceğ iz . M e tro  ile okula g ideceğ iz . Öğleden 
sonra  kü tüphan eye g ideceğ iz .

Ç arşam ba : S a a t  7.00’de ka lk a ca ğ ız . 
K a h v a lt ı ed eceğ iz . M e tro  ile okula g idece
ğiz. Öğleden sonra t iy a t r o  kulübüne gideceğiz.

Perşem be: Sabah 1.30’da ka lk a ca ğ ız . 
K a h v a lt ıd a n  sonra d ışarı ç ık acağ ız . Bugün 
d e rs le r  öğleden  sonra başlıyor. Öğleye k a d a r  

- 0  a lışve r işe  ç ık acağ ız . Öğleden sonra okula 
g ideceğ iz .

Cum a: Sabah 8,00’den akşam  17.00’ ye 
k a d a r  okulda o la ca ğ ız . Okuldan sonra sin e
m a ya  g id eceğ iz .

C u m a rte s i v e  P a z a r  (H a fta  Sonu)= 
H a fta  sonu B u rs a ’ dan  dayım , y en gem  ve  
yeğen im  Esra ge lecek . O n la r la  A n k a ra ’ yı 
g ezeceğ iz .

1. Derya ile Deniz salı günü saat kaçta kalkacaklar?

P.e.r.y öi...U.e . P.ç.nİ?.. !!. 9ünü. s « a  1 7 ;3.0;.d a . kçı I kaç cıkI ar... . . . . .
2. Derya ile Deniz kütüphaneye ne zaman gidecekler?

Onlar,............................................................................

3. Çarşamba günü öğleden sonra nereye gidecekler? 

Çarşamba günü

4. Hafta sonu onlara kimler gelecek?

Hafta sonu onlara .....................................................

5. Hafta sonu ne yapacaklar?

Hafta sonu
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f

soğan  a lacağ ım .

S
-acak, -ecek

a, ı, o, u -► -acak 
e, i, ö, ü -► -ecek

-acağı 
-eceği

K u ru  fa s u ly e  v e  p ila v  
p iş ireceğ im .

3. Cevaplayalım.

1. Ev sahibine kim telefon ediyor?

Ev sahibine h O .ll telefon ediyor.

2. Kadın, akşam hangi yemeği pişirecek?

Kadın, akşam

3. Köpek kumsalda ne yapacak?

Köpek.........................................................................

4. Resimdeki genç kız dersten sonra nereye gidecek?

5. Resimdeki kızın cevabı sizce nedir?
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4. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Hacı Bayram Gezisi

Derya'nın Yeğeni Derya abla, Hacı Bayram V e li.... . yaşadı?

Derya On beşinci yüzyılda yaşadı.

Derya’nın Yengesi Peki, Hacı Bayram V e li............  ?

Deniz

Derya'nın Dayısı 

Derya

Derya'nın Dayısı

Deniz

AnkaralI. Ankara'nın Solfasol köyünde doğdu.

Hacı Bayram Veli iyi bir eğitim aldı.

Kuran-ı Kerim, matematik, felsefe, Arapça, 
Farsça, edebiyat gibi çeşitli dersler okudu.

O, büyük bir ...............Birçok öğrenci
yetiştirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin de 
Hacı Bayram Veli'nin

Derya'nın Yeğeni Benim karnım acıktı. yemek yiyeceğiz?

Derya Evet, hepimizin karnı çok . Şurada iyi
bir kebapçı var. Şimdi oraya gideceğiz.

Derya'nın Dayısı Haydi bakalım, doğru lokantaya. Hesabı ben 
ödeyeceğim, bugün bendensiniz.
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5, Okuyalım, cevaplayalım. 
Yemekte Neler Var?

Garson

Derya'nın Dayısı
Garson

Derya'nın Dayısı 
Derya’nın Yengesi 
Deniz
Derya'nın Yeğeni
Garson

Derya'nın Yeğeni

Deniz
Garson
Deniz
Derya

Derya'nın Dayısı

Garson

Derya'nın Yengesi

Hoş geldiniz efendim. Ne arzu 
edersiniz?
Neler var?
Çorbalardan mercimek çorbası, 
ezogelin ve düğün çorbası.
Ben düğün çorbası istiyorum.
Ben de ezogelin çorbası istiyorum.
Ben çorba içmeyeceğim.
Kebaplardan ne var?
Döner, Adana kebabı, Urfa kebabı, 
patlıcan kebabı, İskender ve lahmacun. 
Ben bir döner istiyorum. Yanında da 
ayran istiyorum.
Ben de döner yiyeceğim.
İçecek ne istersiniz efendim?
Ayran içeceğim.
Ben İskender kebabı ve maden suyu 
istiyorum.
Siz bana bir buçuk patlıcan kebabı 
getirin. Yanında da soğuk ve acılı bir 
şalgam suyu istiyorum.
Tamam efendim. Siparişlerinizi not 
ettim. Tatlı istiyor musunuz?
Elbette istiyoruz ama önce 
yemeklerimizi yiyelim. Tatlıya 
yemeklerimizi yedikten sonra karar 
vereceğiz.
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6. Dolduralım.

Kim Ne Yiyecek?

ı. d e ry a,. İsken d e r l e b a b j ... y iy e c e k ..,
2. Derya'nın yeğeni,

3. Deniz,

4. Derya'nın dayısı,

5. Derya'nın yengesi,

f lg n  7. Okuyalım.
liT ıİI Gelecek On Yılda Neler Olacak?

S  8. Yazalım, anlatalım.
Gelecek Elli Yılda Neler Olacak?

Okuyalım.

Bir Günlük Planım
• Sabah 6.00'da kalkacağım.
• Saat 7.00'de kahvaltı edeceğim.
• Saat 7.30'da işe gideceğim.
• Saat 8.00'de işte olacağım.
• Saat 12.00’de arkadaşlarla birlikte lokantaya 

gideceğiz.
• Saat 14.00'te bir köpeği tedavi edeceğim.
• Saat 17.00’de işten çıkacağım.
• Akşam 18.00'de eve döneceğim.
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10. Tamamlayalım, canlandıralım. 
Alo!

Deniz Alo Elif, merhaba!

Elif Merhaba Deniz, nasılsın?
Deniz Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün öğleden 

sonra ne yapacaksın?

Elif ...................................................................
Deniz
Elif ...................................................................
Deniz
Elif ...................................................................
Deniz
Elif ...................................................................

/t-----------------------------

1 5 Serbest Okuma Hacı Bayram Veli'den Seçmeler

• Boş durmayın ve çalışın.
• Büyüklerinize saygılı davranın.
• Önce öğrenin sonra helal para kazanın ve 
evlenin.

• Çocukları sevin, onların başlarını okşayın 
ve onlara hediyeler verin.

• Her yerde doğruyu söyleyin. Hiçbir zaman 
yalan söylemeyin.

I
Karşılıklı konuşalım.

F Kelime Dünyası

kebapçı * lokanta * İskender

pirzola * garson * sipariş

ta t l ı *  hesap * ödemek

içecek * acıkmak * yemek

A: Bu hafta sonu Urfa Kebapçısına gittim. 
B: Ne yedin?

A:

B:
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DEĞERLENDİRME

1. Hangisi diğerlerinden farklıd ır?
A) Okulumu çok seviyorum.

B) Her konuda yazıyorum.
C) Yazarımız salona geldi.

D) Dairemizde üç oda var.

6) Hangisi sorunun cevabı değild ir?
“Affedersiniz, muhtarlık nerede?”

A) Muhtarlık parkın arkasında.

B) Muhtarlıkta işimiz var.

C) Muhtarlık bakkalın solunda.

D) Muhtarlık parkın içinde.

2. Hangi eşleştirm e yan lış tır?
A) benim bisikletim

B) onların bahçesi

C) sizin evimiz

D) senin çiçeğin

3. Hangisi diğerlerinden farklıd ır?
A) Kalemi çantaya koydu.

B) Bu sizin kaleminiz mi?

C) Kaleminizi düşürdünüz.

D) Kalemini ne yaptın?

3 E
karaRoT

7) Yukarıdaki resimde karakol nerede?
A) Marketin yanında

B) Okulun solunda

C) Okulun arkasında

D) Okulun karşısında

8) Yandaki resimde cep telefonu nerede?
A) Masanın üstünde.

B) Masanın altında.

C) Masanın yanında.

D) Masanın arkasında.

4. Hangisi diğerlerinden farklıd ır?
A) yukarı

B) aşağı

C) ileri

D) yavaş

9) "Ne zaman gelecekler?" 
sorusunun cevabı hangisi değ ild ir?
A) Yarın

B) Bugün akşam

C) Dün

D) Yarın sabah

5. Hangi eşleştirm e diğerlerinden  
fark lıd ır?
A) kuzey güney

B) doğu batı

C) sağ sol

D) arka sırt

10) Hangisinin yazım ı yan lış tır?
A) İskender kebabı yiyeceğim.

B) Lokantaya gidecekiz.

C) Döner siparişi vereceğiz.

D) Hesabı sen ödeyeceksin.
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Meslekler

e Bölümler
A. Meslekleri 

Tanıyalım
B. Ne Olmak 

İstiyorsun?
C. Hobilerim

•  Beceriler
• Meslekleri Tanıma
• Hobileri Söyleme
• Organ Adlarını 

Tanıma

•  Dil Bilgisi •K elim eler
• İsim Tamlamaları • sağlık

• organ adları
• meslek adları
• hobiler
• hastalık



Üniteye Hazırlık

Ne iş yapıyorsunuz? 
Gelecekte neler yapmak 
istiyorsunuz? 
Hobileriniz neler?

A. MESLEKLERİ TANIYALIM
1. Okuyalım, cevaplayalım. 

Öğretmen Olacağım

"Evladım, ileride ne olacaksın? Dok
tor? Mühendis? Şoför? Mimar?..”

Çocukluğumda bu soruyu bana birçok 
defa sordular. Benim cevabım hep aynı 
oldu: "Öğretmen olacağım!”

ilkokulu ve ortaokulu başarıyla ta
mamladım. Liseden sonra eğitim fakülte
sine devam ettim. Sınıf öğretmenliği bö
lümünde okudum. Geçen yıl üniversiteden 
mezun oldum, altı ay sonra İstanbul'da 
öğretmenliğe başladım.

Küçük ama güzel bir okulumuz var. Üç 
katlı. Okulumuzun on iki adet dersliği, öğ

retmenler odası, müdür oda
sı ve küçük bir kütüphanesi 
var. Okulun önünde ve arka
sında iki büyük bahçe var. Okulun bahçesi
nin etrafında duvar var. Duvarın kenarın
da çam ağaçları var. Arka bahçede büyük 
bir oyun sahası bulunuyor.

Benim öğrencilerim dördüncü sınıfa 
devam ediyor. Sınıfımda 25 öğrenci var. 
Öğrencilerimin hepsini çok seviyorum. 
Şimdi size bir öğrencimi anlatacağım...

1. Yazar, liseden sonra hangi fakülteye devam etti?
Yazftr,..lise.den..sönr.a.e.ğitjın..f.akül.tesme..de.v.am..ç.tt.i. . . . .

2. Yazar, eğitim fakültesinin hangi bölümünde okudu?

3. Yazar, öğretmenlik mesleğine nerede başladı?

4. Okulun kaç adet dersliği var?

5. Okulun önünde ve arkasında ne var?

6. Okulun bahçesinin etrafında ne var?
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2. Okuyalım, cevaplayalım. 
Öğrencim Ali

Öğrencimin adı Ali. Or zayıf, çelimsiz bir ço
cuk. Kendisinden büyük bir okul çantası taşıyor. 
Sınıfta pencere kenarında oturuyor. Ali'nin ders
leri çok iyi değil. Derslere çok katılmıyor ama 
ödevlerini yapıyor. Ali'yi teneffüslerde takip edi
yorum, arkadaşlarıyla pek oynamıyor. Bahçede 
çimenlerin üstüne oturuyor, arkadaşlarını seyre
diyor.

Bir gün teneffüste okulun bahçesinde dolaşıyo
rum. Ali'yi gördüm. Yalnız başına oturuyor. Onun
la konuşmak istedim. Yanına gittim.

— Merhaba Ali, nasılsın?

— Teşekkür ederim öğretmenim, iyiyim.

— Niçin arkadaşlarınla oyun oynamıyorsun?

— Canım istemiyor öğretmenim.

— Niçin?

— Babamı özledim.

— Baban nerede?

— Yurt dışında çalışıyor. Ramazan bayramı 
yaklaşıyor. Annem, babama telefon etti. Ona, 
"Bayramda gelecek misin?'' dedi. Babam, "Fabri
kada çok iş var, bayrama belki gelmem." dedi.

Ali'nin başını okşadım. "Haydi, arkadaşlarınla 
oyna. Bayrama daha çok var." dedim.
***

1. Ali, nasıl bir çocuk?

2. Ali, sınıfta nerede oturuyor?

3. Ali'nin dersleri nasıl?

4. Ali, teneffüslerde ne yapıyor?

5. Ali'nin babasına kim telefon açtı?

3. İnceleyelim.

Öğrencimin adı Ali. Duvarın kenarında ağaçlar var.

Okulun bahçesinde dolaşıyorum. 
Bahçede çimenlerin üstüne oturuyor.

Ali'nin dersleri ne iyi ne kötü. 
Ali'nin başını okşuyorum.

4. Cümleleri okuyalım.

k — ► g, g —------► çiçek+in koku+su

kalem+in renk+i

t  — ►d ------► simit+in susam+ı

ç — ► b —------► ağaç+ın dal+ı

p — ► b ------► kitap+ın kapak+ı

^  çiçeğin kokusu 

kalemin rengi 

-► simidin susamı 

ağacın dalı 

-► kitabın kapağı
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5. Cümleleri tamamlayalım.

1. araba cam Arabanın camı açık.

2. perde renk Perde ....... renk....... ...... kırmızı.

3. okul kapı Okul............kapı.............. büyük.

4. kalem uç Kalem... ........ uç.......... ...sivri.

5. Ayşe saç Ayşe’..... ......saç.......... kıvırcık.

6. doktor stetoskop Doktor...... stetoskop.... ... masanın üstünde,

6. Okuyalım, cevaplayalım. 
Mesleğimi Seviyorum

m

Günler çabuk geçti, bayram 
geldi. Bayram namazını Süley- 
maniye Camisi'nde kıldım. Na
mazdan sonra pastaneden bir 
kutu çikolata ve bir buçuk kilo 
bayram şekeri aldım. Biliyo
rum, öğrencilerim ziyaretime 
gelecekler, elimi öpecekler.

Saat 9.30'da mahalleye 
geldim. Mahalle camisi evime 
çok yakın. Caminin avlusunda, 

imam ve birkaç komşu sohbet ediyor. Yanlarına gittim. Onlarla bayramlaştım. Sonra onların 
yanından ayrıldım ve eve doğru yürüdüm. Apartmanın önüne geldim. Bir de ne göreyim! Ali, 
karşımda duruyor. Ali heyecanla, "Öğretmenim, öğretmenim!" dedi ve bana sarıldı.
— Ali, bir şey mi oldu? Ne var, dedim.
— Evet öğretmenim, "Babam!" dedi.
— Babana bir şey mi oldu Ali, dedim. Ali gözyaşları içinde,
— Hayır öğretmenim, babama bir şey olmadı. Babam, bugün sabah yurt dışından geldi. 
Anladım ki Ali, mutluluktan ağlıyor. Ali ile birlikte ben de ağladım.
"Evet, ben öğretmenim ve mesleğimi seviyorum."

1. Öğretmen, bayram namazını nerede kıldı?

2. Caminin avlusunda kimler sohbet ediyor?

3. Ali, öğretmenini nerede bekliyor?

4. Ali, niçin ağlıyor?

mutluluk
sevinç
üzüntü

mutluluktan ağlamak 
sevinçten ağlamak 
üzüntüden ağlamak
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7. Cümleleri okuyalım.

Eğitim fakültesine devam ettim. 
Okulun bahçesinde çam ağaçlan var. 
Ali, pencere kenarında oturuyor.

ti ___ __

Okulumuzda öğretmenler odası var. 
Ramazan bayramı yaklaşıyor. 
Bayram namazını şehirde kıldım.

8. Cümleleri tamamlayalım.

1. güneş gözlük Güneş gözlüğümü kaybettim.
2. spor salon Yüzmek için spor salon....... gittim.
3. yatak oda Yatak oda büyük bir ayna var.
4. masa örtü Masa örtü yıkadın mı?

Tamamlayalım.

meyve su+y+u meyve suyu
su+y+un rengi suyun rengi

doktor önlük doktor.....önlüğü

i
m

öğrenci çanta.....  öğrenci.... çantası

**

t i r i
polis kıyafet....  polis... kıyafeti

bebek çorap....  bebek.... çorabı

Sınıf öğretmenliği bölümünde 
okudum.

Okulun öğretmenler odasında 
büyük bir masa var.

Okulun bahçesinin etrafında Evin bahçesinin kapısı açık, 
duvar var.

Çam ağacının yaprakları yeşil.
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Ali'nin arabasının renai Tamirci..... alet çanta....... Mercimek çorbası.....  Ahmet'......güneş
beyaz. dolu. tat..... güzel. gözlük......  pahalı.

ı

Topkapı Saray...... Müdür oda..... kapı....... Manavtezgâh..... üst......  Trafik polisi..... şapka
müdür......görüştüm. açık. sebze ve meyvelerle dolu. var.

12. Okuyalım, yazalım.
Bilin Bakalım Ben Kimim?

Hastaları muayene ediyorum, Evlerin, binaların tasarımını Taze sebze ve meyveleri ben
onlara ilaç yazıyorum. yapıyor, planını ben çiziyorum. satıyorum.
(.................................) (.................................) (................................. )

Ömrüm yollarda geçiyor. Bazen 
insan bazen eşya taşıyorum.

C .)

Hasta hayvanları tedavi 
ediyorum.

(.................................)

Doktorlar reçete yazıyor, ben ilaç 
hazırlıyorum ve satıyorum.

(................................ )

Televizyondan ya da radyodan hava 
durumu hakkında bilgi veriyorum.

t )

Gömleğinizi, pantolonunuzu, takım 
elbisenizi ben dikiyorum.

( .)

Saçlarınızı kesiyorum, boyuyorum.
(.................................)
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Ben fo toğra f..................olacağım. Dedeme söyledim.

Dedem bana b ir ..................makinesi aldı. Çok sevindim.

Bir yaz..................dedem beni Kızılırmak...................

götürdü. Fotoğraf makinesi hakkında bilgi verdi ve Kızı

lırmak ile ilgili çok şey anlattı.

uTjTI 13. Dinleyelim, tamamlayalım. 
P :f f  Kızılırmak'ta Bir Fotoğrafçı

- Kızılırmak, Türkiye'nin en uzun ................... Kızı

lırmak üzerinde pek çok göl ve baraj vardır. Kızılırmak 

..................çok sayıda köy var. Köylüler tarlalarını bu ır

maktan suluyor.

0 gün, Kızılırmak kıyılarında kuşları seyrettim. 

..................sesini uzun bir süre unutmadım.

İlk fotoğraflarımı o gün çektim. Bu fotoğraflar 

ş im di..................duvarını süslüyor.

14. Röportaj yapalım. 
Mesleğinizi Tanıyalım
Televizyon muhabirisiniz. Sokaktaki insanlarla meslekleri hak

kında röportaj yapıyorsunuz. Aşağıdaki sorulardan yararlanınız.

1. Adınız soyadınız?
2. Mesleğiniz?
3. Bu mesleğe kaç yaşında başladınız?
4. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?
5. Bu mesleği niçin seçtiniz?

6. Mesleğinizi seviyor musunuz?
7. Kaç lira kazanıyorsunuz? Kazancınız 
size yetiyor mu?
8. Meslek değiştirmek istiyor musunuz? 
Niçin?
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15. Konuşalım.
Ailenizden birini tanıtınız.

---------
1.

W
Adı soyadı?

2. Yaşı?
3. Okuduğu okullar?
4. Nerede yaşıyor?
5. Mesleği nedir?

16. Tamamlayalım. 
Sonra Neler Oldu?

Meryem'in annesi bir gün dış kapının anahtarını evde unuttu. 
Hemen cep telefonuyla çilingiri çağırdı.

Alo, affedersiniz, çilingir mi?

, buyurun.

?

Elbette. Adresinizi verebilir misiniz? 

Parkın arkasında mı, önünde mi?

Yazalım. /  Bu kelimelerle cümle kuralım.

I Kelime Dünyası

* m imar * berber

* öğretm en * tam irc i

* meslek * v e te r in e r

* doktor * şo för

* eczacı * te r z i

* m anav * polis
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B. NE OLMAK İSTİYORSUN?

1. Dinleyelim, yerleştirelim, cevaplayalım. 
Esra'nın Mesleği

Esra Anne ben hangi mesleği seçeyim?

Filiz Kızım sen doktor ol. Çünkü doktorlar 
. Doktorluk çok 

önemli bir meslek.

Esra Baba ben hangi mesleği seçeyim?

İrfan Kızım öğretmen ol. Çünkü
öğretmenler insan................................
Öğretmenlik çok kutsal bir meslek.

Esra Anne sen avukatsın. Avukatlık nasıl bir 
meslek?

Filiz Esracığım, avukatlar mahkemede
insanların haklarını...............................
Avukatlar çok araştırma yapıyor.

Esra Baba, sen mühendissin. Mühendislik 
nasıl bir meslek?

İrfan Kızım mühendisler bütün gün plan ve 
. Mühendislik çok

dikkatli ve planlı olmayı gerektiriyor.

Esra İkinizin de mesleği bana uygun değil. 
Ben kazı yapmak istiyorum. Eski 
uygarlıkları araştırmak istiyorum.

proje çizmek yetiştirmek

hayat kurtarmak savunmak

1. Esra'nın babası ne iş yapıyor?

2. Esra'nın annesi ne iş yapıyor?

3. Esra'ya en uygun mesleğin görselini işaretleyelim.
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2. Eşleştirelim

3. Okuyalım.
Aile Sağlığı Merkezinde

Ahmet İyi günler Turgut Bey.

Turgut Hoş geldiniz Ahmet Bey. 
Şikâyetiniz nedir?

Ahmet Burnum akıyor. Ayrıca
boğazım acıyor. Başım da 
ağrıyor.

Turgut İlaç kullandınız mı?

Ahmet Ağrı kesici kullandım ama 
faydası olmadı.

Turgut Pekâlâ, ağzınızı açın lütfen. 
Aaa, deyin!

Ahmet Aaaa.

Turgut Bir de göğsünüzü
dinleyeceğim. Sırtınızı açın 
lütfen. Ciğerlerinizde pek 
sorun yok. Şimdi ateşinizi 
ölçelim.

Ahmet Neyim var Turgut Bey?

Turgut Soğuk algınlığı. Şimdi size 
ilaç yazacağım. Bu ilaçları 
düzenli bir şekilde kullanın. 
Ayrıca bol bol portakal ve 
mandalina yiyin.

Ahmet Teşekkür ederim.

Turgut Rica ederim. Geçmiş olsun.
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4. Organ görsellerini inceleyelim.

5. İşaretleyelim.
Metinde hangi organ adlan var?

O  burun 

O  baş 
2 5  sırt 

O  ciğer

O  kafa

O ag|z
O  ayak 

O  parmak

Karın -► Karnım ağrıyor. 

Burun -► Burnum akıyor. 

Göğüs -► Göğsüm ağrıyor. 

Ağız -► Ağzımda yara var.

Alın -► Alnı geniş.

Kol ve El

I < m- omuz

parmak

tırnak

Ağız

dil
► diş 

••••►dudak

O  göğüs

O  göz

O  alın

Konuşalım.

A) En son ne zaman hasta oldunuz?
B) Hasta olmamak için ne yapıyorsunuz?
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Okuyalım.
Doktorumuz, Tavşan Hanım

İyi günler doktor hanım.
İyi günler Züra fa  Bey. Neyin iz var?
Ben boynumdan şikâyetçiyim . Çok uzun. 
Hımm, uzatın  bakalım boynunuzu.

-  İyi günler doktor hanım.
-  İyi günler. Buyurun. Şikâyetiniz nedir?
-  Karn ım  ağrıyor.
-  En son ne yediniz?
-  Beş kilo pirzola, d ö r t  kilo da arm ut.

I
I

I

I

-  Merhaba doktor hanım.
-  Merhaba Yarasa Bey, 

şikâyetin iz nedir?
-  Benim şikâyetim  gözlerimden. 

İyi görmüyor.
-  Ama kulaklarınız çok iyi 

duyuyor, öyle değil mi?
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8. Bakalım, yazalım.

✓
9 * Y a z a lım .

I

Haberleri sunuyor. •.........► S.UD.U.C.U............

Gemi kullanıyor. • ........► ...........................

Elbise dikiyor. • ........ -

10- 0kUyallm' e?l®Ştire(im.

Gitar çalıyor. 

Resim yapıyor. 

İğne yapıyor.

üniforması P i ja m a

in

• doktor önlüğü • polis üniforması • hemşi
i r e  kıyafeti

İnsanlar genellikle işlerine 
uygun elbise giyiyorlar. Örne
ğin okulda okul kıyafeti, sporda 
spor kıyafetleri giyiyoruz. Dok
torların, polislerin, hemşirele
rin, ustaların kendilerine göre 
iş kıyafetleri vardır. Evde günlük 
elbiselerimizi giyiyoruz. Uyku
dan önce pijama veya gecelik 
gibi rahat elbiseler giyiyoruz.
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H 12. Yazalım.
Hayalimdeki Meslek

Herkesin hayalinde bir meslek var. Benim hayalimdeki meslek...

Konuşalım. /  Bir mesleği tanıtalım.

 ̂Kelime Dünyası1

avu k a t * arkeolog

m imar * aşçı

mühendis * it fa iy e c i

muayene * m arangoz

plan * polis

program * şikâyet
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C. HOB LERIM
ı

ı

1. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Hobiler

M esleğim izin  d ışında bazı 
işler yap ıyo ru z . B is ik le te  b in 
mek, yürüm ek, e vc il h a y va n  
beslem ek gib i. Bu işlerden para  
k a zan m ıyo ru z .

Bu tü r  işlere hobi denir.
Her in s a n ın . . . . . . . . . . . . . . . .
fa rk lı.  B azı in sa n la r  k itap
. . . . . . . . . . . . . . . . , b a z ıla r ı da
f i l m . . . . . . . . . . . . . . . . seviyor.
Ben de b a l ık . . . . . . . . . . . . . . . .
v e  yüzm eyi sev iyo ru m .

2. Okuyalım, cevaplayalım. 
Âmâ Ressam

Metinde hangisi yok, 
işaretleyelim.

3
Adı Eşref Armağan... Ama bir 

ressam... Gözleri görmüyor ama 
yüreği aydınlık. Onunla röportaj 
yaptım ve onu çok sevdim. Bir kere, 
hiç şikâyet etmiyor. Neşeli, keyifli, 
hâlinden memnun. Sinirlenmiyor, 
kızmıyor. Hatta "Ne güzel... Kötülükleri j  
görmüyorum." diyor.

Bana şunları anlattı:
"Bir akşam evimize misafir geldi. Gece saat üçte kalktım, canım 

sıkıldı, resim yapıyorum. Misafirimiz tuvalete gidecek. Lavaboya doğru 
yürüdü ve bana çarptı. Uykuluydu, çok korktu.

"Ne yapıyorsun bu saatte?" dedi.
"Resim yapıyorum." dedim.

"Işığı niçin yakmıyorsun?" dedi.
Duygulandım. "Kırk yıldır hiç aklıma gelmedi." dedim.
(Türkiye Çocuk Dergisi'nden düzenlenmiştir.)

j

1. Eşref Armağan'ın 
mesleği nedir?

O  doktorluk 
O  öğretmenlik 
O  ressamlık 
O  mühendislik 
O  şoförlük

2. Kişiliği nasıldır?

O  karamsar 
O  aceleci 
O  sakin 
O  sevgi dolu 
O  sinirli
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3. Konuşalım.

Sizin hobileriniz nelerdir? Beden dili ile hobilerinizi anlatın ız. 
____________ Arkadaşlarınız hobinizi tahm in etsin.____________

Okuyalım.

O O

I Dosya

A- *  f

jwww.omeraltinkanat.com
Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

~ ıs  ita:
ZFT*1I i

HAKKIMDA
Adım Ömer Burcum Terazi
Soyadı m Altınkanat Doğum tarihim 15 Ekim 1997
Saç rengim Siyah Benim renklerim Yeşil, mavi
Göz rengim Ela Hangi yemekleri seviyorum? Döner, mantı, ızgara
Boyum 1.75 Hangi tatlıları seviyorum? Baklava, künefe
Mesleğim Öğrenci

SEVİYORUM/ SEVMİYORUM/ HOBİLERİM

Seviyorum Yüzmeyi, satranç oynamayı, fotoğraf çekmeyi ve seyahat etmeyi seviyorum.
Çok seviyorum Arkadaşlarımla sohbet etmeyi, kitap okumayı, müzik dinlemeyi ve mangalda et 

pişirmeyi çok seviyorum.
Sevmiyorum Ödev yapmayı, bilgisayar oyunları oynamayı ve sıcakta yürümeyi sevmiyorum.
Hiç sevmiyorum Bulaşık yıkamayı, ütü yapmayı, soğuk havayı ve geveze insanları hiç sevmiyo

rum.
Hobilerim Fotoğraf çekmek, dağda yürüyüş yapmak, bisiklete binmek.
İlgi alanlarım Müzik, edebiyat, sinema

100% »

5. Konuşalım

Öm er'in web sayfasındaki bilgilerden hangileri size uygun? 
_____________ Hangileri uygun değil? Anlatınız._____________

Dikkat!

M  K ay d e t  g l  Yazdır s ^ K e s  k op ya la  Q|| Yapıktır
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Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför
Zeynep

Kuaför
Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför

Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför
Zeynep
Kuaför

7. Okuyalım, karşılıklı konuşalım.
Kuaförde

Merhaba, kolay gelsin.
Buyurun efendim. Hoş geldiniz.
Saçımı boyatmak istiyorum. Çok bekleyecek miyim? 
Sizden önce bir kişi var. Buyurun oturun.
Tamam bekliyorum.
Size çay ikram edelim.
Teşekkür ederim.

Size çay ikram  edelim .
Nereye oturayım ?
Saçınızı hangi renge boyayalım ?

Buyurun hanımefendi, sıra sizde. 
Nereye oturayım?
Şöyle buyurun.
Sağ olun.
Saçınızı hangi renge boyayalım? 
Siyaha boyayın.
Hemen boyuyorum.

* * *
Çok güzel oldu, elinize sağlık. 
Size çok yakıştı.
Sağ olun, borcum ne kadar?
30 lira efendim.
Buyurun.
Bereket versin.
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8. Okuyalım, tamamlayalım.

Zeynep Hafta sonu nereye gidelim?

Esra ..................... ........ .

Zeynep Ben sinemaya gitmek istemiyorum.

Esra ........... ...... ..........

Zeynep Tamam, anlaştık.

İrfan Yemekten sonra tatlı yiyelim mi?

Filiz Oo, harika olur! Ben künefe istiyorum.

İrfan Ben de baklava.

Filiz Tatlılardan sonra da

İrfan Ben çay , Türk kahvesi
içeceğim.

Serbest Okuma Geleneksel Meslekler: Bakırcılık

Bakırcılık çok eski bir meslektir. Bakır usta
ları, bakırdan araçlar ve süs eşyaları yapı
yorlar. Şekerlik, vazo, tepsi, demlik ve tava 
gibi eşyalar yapıyorlar. Bakırcılık çok sabır 
istiyor. Türkiye'de Gaziantep, Kahramanma
raş, Diyarbakır, Bursa ve Erzincan gibi şehir
lerde tarihî bakırcılar çarşısı vardır.

Konuşalım. /  Bir hobimizi anlatalım.

Kelime Dünyası

hobi * yürüyüş yapmak

dağcılık * web say fas ı

balık tu tm ak * usta

bisiklete binmek * neşeli

yüzmek * çaydanlık

süs eşyası * şekerlik
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DEĞERLENDİRME

1. Hangisi b ir hobi?
A) Doktorluk

B) Öğretmenlik

C) Yürüyüş

D) Avukatlık

6. M ektuplarım ızı kim getiriyor?
A) Ressam

B) Bahçıvan

C) Postacı

D) Kaptan

2. Hangisi güvenlikten sorumlu 
değil?

A) Polis

B) Jandarma

C) Asker

D) Şoför

3. Aşağıdakîlerden hangisi yanlış?
A) simitin susamı

B) kalemin rengi

C) ağacın dalı

D) evin kapısı

7. Hangisi doğru değil?
A) Bakkalcı

B) Simitçi

C) Sütçü

D) Kapıcı

8. M ehm et eski uygarlıklara ilgi 
duyuyor. Hangi meslek ona uygun?

A) Askerlik

B) Mühendislik

C) Mimarlık

D) Arkeoloji

4. Hangisi b îr meslek?
A) Kitap okumak

B) Gezmek

C) Balık tutmak

D) Terzilik

9 . "proje, plan, açı" kelim eleri 
hangi meslekle ilg ilid ir?

A) Mimarlık

B) Hemşirelik

C) Şoförlük

D) Rehberlik

5. Hangisinin yazım ı yan lış tır?
A) Burnum akıyor.

B) Göaüsümde hafif bir ağrı var.

C) Alnındaki terleri mendille sildi.

D) Karnım ağrıyor.

10. Hangisi diğerlerinden farklı?
A) Cep telefonunun kapağı

B) Yaz meyvelerinin tadı

C) Gökyüzünün rengi

D) Okul kapısının kilidi

İ m
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. . . .

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Hafta içi veya 
ta til gününde 
yaptıklarım ı 

an la tab ilirim .

Hobilerim i 
kısaca

anlatab ilirim .

i Anlatım larım da 
cümle

kalıplarını doğru 
kullanabilirim .

Kalıp sözlerle 
kendimden ve 

beğenilerimden 
bahsedebilirim .

Neyi
seviyorum? Neyi 

sevmiyorum? 
Anlatab ilirim .

Gelecek ile 
ilg ili planlarımı 
an la tab ilirim .

Kısa ve basit 
yönlendirm eleri 

anlayabilirim .

Yazılarımda 
öğrendiğim  cümle 
kalıplarını doğru 

kullanabilirim .

Beğenilerim  ile 
ilg ili sorulara 

cevaplar 
verebilirim .

İnsanlara günlük 
hayatım la ilg ili bilgi 

verebilirim .

c

Duygularımı basit 
kalıp ifadelerle 
an la tab ilirim .

M etin lerle ilg ili 
sorulara cevap 

verebilirim .

i r  ***

■ p r
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A. YOLCULUK NEREYE?

1. Dinleyelim, tamamlayalım, cevaplayalım. 
Uçağımıza Hoş Geldiniz

f i -------------------------------------------------------------
Türk Hava Yollarının TK 737 sefer sayılı 
Ankara uçağına hoş geldiniz. Sayın yolcu
larımız, emniyet kural
larını size anlatmak istiyoruz.

koltuğun cebinde güvenlik 
kartını bulacaksınız. Lütfen, kemerinizi 
kurallara uygun şekilde bağlayınız. Cep 
telefonlarınızı kapatınız ya da uçuş mo- 
duna alınız. Uçağımızda altı adet acil çı
kış kapısı vardır. Acil inişlerde, uçağı,

kaydıraklardan terk ediniz. 

Kabin değişiklikte, başınızın

kapaklar açılacak ve oksijen 
maskeleri ortaya çıkacaktır. Önce kendi 
maskenizi, sonra çocuğunuzunkini takınız. 
Herhangi bir tehlike anında, üzerinizdeki 
sivri cisimleri ve topuklu ayakkabınızı çı
karınız. Dikkatiniz için teşekkür eder, iyi 
bir uçuş dileriz.

1. Güvenlik kartı nerede?

G.U v.e.nJ.vR.Rar.t ı,.. yolculann. önümdelâ. RQİ+.uğu.n..c€b.ın.de.....
2. Uçakta kaç adet acil çıkış kapısı var?

3. Yolcular, acil inişlerde, uçağı nereden terk edecekler?

4. Oksijen maskeleri, hangi durumda ortaya çıkacak?
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ağaçtaki kuş arabadaki bebek ormandaki ev

Parktaki
salıncaklara
bindim.

Sandalye 
çanta kimin?

Şu pastane 
poğaçalar nefis.

Her hafta sonu 
karşı... balıkçıdan 
balık alıyoruz.

Türkiye'nin
güneyi
denizin adı ne?

Ankara' evi
miz, İzmir' 
evimizden geniş.

Tabak.,..........
yemeği bitir.

İstanbul' 
müzeleri gezdin 
mi?

Annem, eli 
poşeti bana verdi.

Masa
bardağı ben 
kırdım.

3. Tamamlayalım.

Dünkü filmin konusu savaştı.

-----   - r ç j  „  DÜĞÜNE ŞEYTANJEARS»

D Ü G U N D E R N E K
= î x r .

—  -  t a * '  5 ARALIK'TA SİNEMALARDA SSftfÇ

Bugünkü film komedi.

-ki akşamki, yarınki, sabahki 

dünkü, bugünkü

1. Akşamki film güzel miydi?

2. Öğleden sonra derse girecek misin?

3. Dün, gazeteleri okudun mu?

4. Bugün filme gitmek istemiyorum.

5. Yarın, şenlikte hangi sanatçılar var?
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'm 5. Okuyalım, tamamlayalım.

1. Bu silgi benim. Senin silgin nerede? 

Bu silgi benim, seninki nerede?

2. Bizim oğlumuz doktor. Sizin oğlunuz ne iş yapıyor?

Bizim oğlumuz doktor,.......................... ne iş yapıyor?

3. Sizin anahtarınız burada. Ömer'in anahtarı nerede?

Sizin anahtarınız burada,.......................... nerede?

4. Senin yazın çok güzel. Kardeşinin yazısı da güzel mi?

Senin yazın çok güzel,.......................... de güzel mi?

5. Benim odamda koltuk var. Onun odasında koltuk yok.

Benim odamda koltuk var,.......................... yok.

î = i
Benim kalemim 
Benimki

Ali'nin kitabı 
Ali'ninki
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6. Dinleyelim, tamamlayalım. 
Filiz ve Mehmet'in Özellikleri

ı .  Fiiiz'in saçları ı(y .ah J..M.çhrf).ç.t.:ir\kj..k.ahv.ç.ren.gi

2. Fiiiz'in gözleri

4. Fiiiz'in kilosu

5. Fiiiz'in mesleği

Saç
Göz
Boy
Kilo
Eğitim
Meslek

Saç
Göz
Boy
Kilo
Eğitim
Meslek



7. Bakalım, cevaplayalım.

1. Hangi uçuşlar iptal oldu?

.K̂ .b.!re, Ndi.ppli ve Hamburgji.çû ları .jpt.aJ. oldu.
2. Los Angeles uçağı saat kaçta kalkacak?

3. Saat ll.OO'deki uçak nereye gidecek?

4.TK 645 sayılı uçak nereye uçacak?

5. Saat 10.55'te hangi uçak kalkacak?

i D UÇUŞLAR ff
uçuş G İD E C E Ğ İ Y E R K A P I S A A T A Ç IK L A M A

MS 9292 KAHİRE İ 0» 30 İPTAL

TK İ 75Ü RİGA 2Üİ İ 0" 35 KAP I KAPANDI

TK İ 979 NAPOLİ İÜ  s 35 İPTAL

TK Ü İ5 SAO FAULÜ 20S İ 0:: 35 KAP I KAPANDI

İ_Ü 007 i.ı.i ASM INGT ÜN 2 İfa İ 0 ü 50 KAP I KAPANDI

TK 5 İ 34 VARŞOVA 5Üİ İ 0ü 5Ü SON ÇAĞRI

TK İ 997 LÜNDRA-LGU 309 İ0Ü50 KAPI KAPANDI

TK 645 SARAVBÜSNA 2 İ7 İ0Ü50 SÜN ÇAĞRI

IR 7 İS iAHRAN—İKA i  0ü 55 SALONA G İD İN İZ

TK İ 799 (dU 1 LbSUKü 306 İ i  ü 00 UÇAĞA G İD İN İZ

UZ İ İfa BİNGA2İ 225 İ İ Ü 05 SALONA G İD İN İZ

TK 009 LOS ANGELES 2 İfa İ İü İ0 SÜN ÇAĞRI

TK İ 665 HAMBBURG i  i  ü i  5 İPTAL

8. Okuyalım, canlandıralım. 
Uçakta

Uçakta
Hostes İçecek bir şey ister misiniz?
Ahmet Evet, bir bardak soğuk su istiyorum. 
Hostes Tabii ki. Buyurun.

İniş sırasında
Hostes Türk Hava Yollarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Ahmet Yolculuğum keyifliydi. Yardımlarınız için teşekkür 

ederim.
Hostes İyi günler. Hoşça kalın.

Havaalanında
Murat Merhaba Ahmet.
Ahmet Merhaba Murat.
Murat Türkiye'ye hoş geldin.
Ahmet Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Murat Uçağın rötar mı yaptı? Biraz geç kaldın.
Ahmet Evet. Uçağımız 45 dakika gecikmeli kalktı.
Murat Uçağınız neden rötar yaptı?
Ahmet Çünkü pist çok kalabalıktı. Pilot, diğer uçakların 

kalkmasını bekledi.
Murat Yolculuğun nasıl geçti?
Ahmet Rahattı. Seyahat firmasının hizmetlerinden 

memnun kaldım. Hostesler çok kibardı ama 
şimdi dinlenmeye ihtiyacım var.

Murat Öyleyse seni oteline götüreyim.
Ahmet Tamam.
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Ia  9. Bir uçak yolculuğumuzu yazalım. 
İlk Uçuşum

1 s a a t  yolculuk

2 sa a t gecikme

k i m

uçak
havaalan ı

I

Yazalım.

Kelime Dünyası

*  r ö t a r *  uçuş * uçuş m odu

* em n iy e t k u ra lla r ı *  h os tes * k a n a t

* p ilo t *  kab in * e m n iy e t  kem eri

*  p a s a p o r t *  uçak * çıkış kapısı

Örnekteki gibi cümle kuralım.

"Uçokta, çıkış kapısına yakın yerde oturmak istiyorum."
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B. TRAFİKTE

1. Dinleyelim, işaretleyelim. 
Otel Nerede?

D Y

1. Ahmet'in oteli Taksim'de. S
2. Onlar önce otobüse sonra taksiye 

binecekler.
3. Havaalanından şehir merkezine on 

dakikada bir metro hareket ediyor.
4. Şehir merkezinden otel 50 dakika 

sürüyor.

Merhaba. Benim
adım Mei. Çinliyim. 
Pekinrde oturuyo
rum. Ben öğretme
nim. Evim okuluma 
uzak. Okula bisiklet
le gidiyorum. Yol
culuğum 30 dakika 
sürüyor.

Merhaba. Benim 
adım Mahmud. 
Ürdünlüyüm. Am
man'da oturuyorum. 
Amman Üniversite
sinde Arkeoloji bölü
münde öğrenciyim. 
Okula metro ile gidi
yorum. Bu benim için 
kolay oluyor. Okul 
yolculuğum bir saat 
sürüyor.

Merhaba. Benim
adım Sandra. Hol
landalIyım. Amster- 
dam'da oturuyorum. 
Mühendisim. İş 
yerime vapurla gidi- 
yorum.Yolculuğum 
çok keyifli geçiyor. 
Yaklaşık 20 dakika 
sonra iş yerime ula
şıyorum.

M erhaba, benim  adım.
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Ia  3. Aşağıdaki işaretleri nerelerde görüyoruz? Yazalım.
Kurallar

kütüphanede müzede uçakta p a rk ta  dolm uşta-otobüste resim  sergisinde

I

Yüksek Sesle Konuşmayınız

. . . . K ü tü p h an ed e ,. . . .
Çimlere Basmayınız

Basamakta Durmayınız Emniyet Kemerinizi Takınız

Fotoğraf Çekmeyiniz Tablolara Dokunmayınız

Konuşalım.
Tercihim I

Günlük hayatınızda hangi taşıma araçlarını (vasıtaları) 
kullanıyorsunuz? Niçin?
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Dünya Supersport Şampiyonasının üçüncü bölümü Hollanda'da başlıyor.

Hava yağmurlu ve zemin ıslak. Motosikletliler yarış pistinde son hazırlıklarını yapıyorlar. 
Millî motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu yarışmacılar arasında. Herkes çok heyecanlı. Hakem 
işaretini veriyor. Kenan Sofuoğlu yarışa iyi başlıyor. İlk turda üçüncü sıraya yerleşiyor. Yarış
manın devamında bir yarışmacıyı daha geçiyor ve şimdi ikinci sırada. Bu arada yağmurda 
hızını artırdı. Aman Allah'ım, o da ne? Birinci sıradaki yarışmacı ıslak zeminde kayıyor. Şim
di Kenan Sofuoğlu birinci sıraya yükseldi. İtalyan motosikletçi, Sofuoğlu'nun hemen yanında 
yarışmayı ikinci sırada götürüyor. İtalyan yarışmacının arkasında Leonov'u görüyoruz. Zirve 
yarışı bu üç motosikletçinin arasında geçiyor. Yarışın son turları... Bir o yarışmacı bir bu ya
rışmacı birinci sıraya geçiyor. Şimdi 21. turdayız ve yarış bitmek üzere. Seyirciler de heyecan 
içindeler ve yarış bitiyor.

Kenan Sofuoğlu, bu heyecanlı yarışmada ikinci oluyor.

1. Yarışma nerede yapılıyor? ..........................................................................

2. Yarışmada hava ve zemin şartları nasıl? ..........................................................................

3. Kenan Sofuoğlu, ilk turda kaçıncı oluyor?

4. Kenan Sofuoğlu, birinci sıraya nasıl geçiyor? ..........................................................................

5. Kenan Sofuoğlu, yarışmada kaçıncı oluyor? ..........................................................................
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Kelime Dünyası

*  otobüs *  t r e n *  va p u r

*  dolmuş *  m inibüs *  m oto s ik le t

*  m e tro *  gem i *  b is ik le t

*  a ra b a *  ta k s i *  o tom ob il

Örnekteki gibi cümle kuralım.

"Ben vapura hiç binmedim."

3. Öğretmenler odası kaçıncı katta?

4. Üçüncü katta laboratuvar var mı?

5. Sınıf kaçıncı katta?

6. Kütüphaneyle sınıf arasında ne var?

1. Kantin kaçıncı katta?

Kfl!tfİLİ?ÂÖnÖ.Mtt(l.v.........
2. Kütüphane kaçıncı katta?

Benim Okulum / Kursum

6. Cevaplayalım, yazalım. 
Benim Kursum /  Okulum

Ulaşım i  Ünite 6 127



C. BUGÜN HAVA NASIL?

1. Dinleyelim, yerleştirelim, canlandıralım. 
Bugün Hava Nasıl?

Emine İşe geç kalıyorum. Hemen çıkayım. 
Hava durumunu biliyor musun?

Kemal Evet, biliyorum. Hava bugün

yağmurlu

Emine Aaa, o hâlde......................... alayım.

Kemal Yağmurluğunu da unutma.

Emine Hafta sonu hava nasıl olacak acaba?

Kemal Hava raporuna göre hafta sonu hava 
.........................olacak.

Emine Hafta sonu pikniğe gidelim mi?

Kemal Tamam, gidelim.

Emine Adalar'a gidelim mi?

Kemal İyi fikir.

Emine Ben çıkıyorum, haydi görüşürüz. 

Kemal Güle güle.

yağmurlu hava
Yağmur yağıyor.

güneşli hava
Güneş açıyor.

karlı hava
Kar yağıyor.

bulutlu hava sisli hava rüzgârlı hava
Gökyüzünü bulutlar kaplıyor. Sis çöküyor. Rüzgâr esiyor.
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2. Bakalım, tamamlayalım.

Hava Durumu

ÛÛ

t
m

Pazartesi

E8 / IS °C

Pazartesi

15 /  8 °C

Salı

/ ı o  °c 18 /  9 °C

Salı Çarşamba

18 /  IO °C 3 /  -E °C

Pazartesi günü Antalya'da hava.(JÜn6§lj..

İstanbul salı günü olacak.

İstanbul pazartesi günü

Antalya çarşamba günü olacak.

İstanbul karlı olacak.

3. Seçelim, yazalım. 
Hangi Mevsim, Nasıl?

ilkbaharda hava,

Yazın hava,

Sonbaharda hava,

Kışın hava,

gök gürültülü
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4. Seçelim, yazalım.

İlkbahar

0  Tatil yapıyoruz.
0  Ağaçlar çiçek açıyor.
0  Kar yağıyor.
0  Kardan adam yapıyoruz. 
0  Hava güneşli ve açık.
0  Dondurma yiyoruz.
0  Denizde yüzüyoruz.
0  Uçurtma uçuruyoruz.

.

Hangi mevsimde neler oluyor? Ne yapıyoruz?

0  Piknik yapıyoruz.
0  Hava soğuk ve sisli.
0  Yapraklar sararıyor.
0  İnsanlar kalın elbiseler giyiyor. 
0  Hava sağanak yağışlı.
0  Gökkuşağı çıkıyor.
0  Okullar açılıyor.

5. Seçelim, yerleştirelim.

dondurucu serin m bunaltıcı

Sıcaklık 40 derece. Hava bunaltıcı 
Sıcaklık -10 derece. Hava 

Sıcaklık 3 derece. Hava

Sıcaklık 25 derece. Hava ......

Sıcaklık 18 derece. Hava 

Sıcaklık 10 derece. Hava ......
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(trt-flh ’ rtO ri ►rtfVrw-v1-6. Okuyalım, işaretleyelim 
Sedat ve Ailesi Piknikte

4li llıv v n( M »r
I r$ rtr r *n r t»rtn/-

Pazar günü ailemle ormana pikniğe gittik. O sabah, 
saat altıda kalktık. Önce kahvaltı ettik. Sonra piknik ha
zırlığımızı tamamladık ve yola çıktık. Sabah hava açık 
ve güneşliydi. Hepimiz çok sevindik. Kısa bir yolculuk
tan sonra piknik alanına vardık. Piknik alanı çok güzel 
ve kalabalıktı. Güzel bir yer bulduk. Annem etleri hazır
ladı, babam mangalı yaktı. Çok eğlendik. Akşama doğru 
birden hava kapandı. Bulutlar karardı ve gök gürledi. 
Sağanak yağmur başladı. Hemen bir çardağın altına 
girdik. Hepimiz biraz ıslandık. Bir süre sonra hava açtı 
ve güneş çıktı. Çardağın altında gökkuşağını seyrettik. 
Eşyalarımızı topladık ve güzel bir günün sonunda evi
mize döndük.

r%t

r* ' >-1,
r*r
**-Artın

ı»r mm"frf r l’r i ' i r *
11. rrn  r t r l r i  rtr»rt«r fcrutrt > r«#lıf
W irkr



D Y
1 . Piknik için hayvanat 

bahçesine gittik. S

2 . Sabah hava açık ve 
güneşliydi.

3. Akşama doğru hava 
kapandı.

4. Yağmur sabaha kadar 
devam etti.

5. Yağmurdan sonra 
gökkuşağı çıktı.

7. Cevaplayalım.

1 . Sedat ve ailesi pikniğe ne zaman gitti?

Ş.e + .V.Ç. ö>Â[Ç. Ş. I..P! H.O İâ?.. P.̂ l ? .̂ .r. Çlün ü g i+t i , . . . . . . .
2. Piknik hazırlıklarını ne zaman tamamladılar?

3. Piknik alanı kalabalık mıydı?

4. Onlar neyi seyrettiler?

H t
8. Seçelim, yazalım.

yağmurlu fır t ın a lı bulutlu

güneşli gök gürültülü

karlı sisli karla  karışık yağmurlu
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H 9. Yazalım, anlatalım.
En Sevdiğim Piknik

...

10. Seçelim, tamamlayalım. 
Birinci Benim

ı
1. Kenyalı atlet JfMS.ll koştu?

Kenyalı atlet çok hızlı koştu.

2 . yüzmede sekiz altın madalya kazandı? 

Michael Phelps yüzmede 8 altın madalya kazandı.

3. Kardeşin geldi?

Kardeşim, iki saat önce geldi.

4. Doğum günü partisi oldu?

Doğum günü partisi Ayşe'nin evinde oldu.

5. Dün sınava gelmedin?

Çünkü, sınavı unuttum.

6 . Geçen hafta emlakçı evi sattı? 

Geçen hafta emlakçı karşıdaki evi sattı.
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Fayton
Fayton, dört tekerlekli, atlı bir ulaşım 

aracıdır.
OsmanlI Devleti'nde önemli bir ulaşım 

aracıydı. Fayton, otomobilden sonra büyük 
şehirlerde tamamen kullanımdan kalktı. 
Küçük şehirlerde ise sayısı oldukça azaldı. 
Son yıllarda fayton kültürü tekrar canlanı
yor. İnsanlar tarihî ve turistik gezilerde fay
tonları tercih ediyorlar.

Faytonlar atlar yardımıyla hareket edi
yor. Faytonların ön kısmında sürücü için 
yüksek bir bölüm var. Arabacı adındaki sü
rücüler burada oturuyor.

Günümüzde Adalarda motorlu taşıt ya
sağı vardır. Bu nedenle faytonlar, Adalarda 
temel ulaşım aracıdır.

^ ^ K o n u ş a U r n .

Kelime Dünyası

S
* k a r * rü zgâ r * soğuk

* yağm u rlu * güneş * se r in

* sis * sıcak * ılık

*  b u lu t * güneşli *  yağm u r

Ne tü r havayı seviyorsunuz?
Kartopu oynamayı seviyor musunuz? 
Sisli hava sizi nasıl etkiliyor?

134 Ünite 6 e  Ulaşım



DEĞERLENDİRME

1. film i beğendin mi?
A) Gelecek haftaki

B) Yarınki

C) Dünkü

D) İki gün sonraki

2. Benim karnım aç,
A) siz

B) şendeki

C) seninki

D) sen

tok mu?

6. Çay çok s ıc a k ,...........
A) ağzımı

B) burnumu

C) kulağımı

D) gözümü

7. Hava nasıl olacak?

c 2 >

yaktı,

‘ I77ı * * *
A) Güneşli, ta rlı

B) Yağmurlu, karlı

C) Yağmurlu, sisli

D) Sisli, parçalı bulutlu

3. Geçen 
eğlendik.

A) anki

B) ayki

C) dakikadaki

D) saniyedeki

ta tilim izde çok 8. gömleğin büyük bedeni
var mı?

A) Raftaki

B) Rafı

C) Raf

D) Rafın

4. Dudağımın üstünde
A) elim

B) ayağım

C) burnum

D) kolum

var. 9 . sokak nerede?
A) Kaç

B) Kaçıncı

C) Altıncı

D) Kaçı

5. Kedi, 
istiyor.

A) ağaca

B) ağacın

C) ağacı

D) ağaçtaki

kuşları yakalam ak 10. Hava nasıl olacak?
A) Parçalı bulutlu, karlı

B) Parçalı bulutlu, rüzgârlı * 3 § C  *

C)

D)

Sisli, karlı 

Bulutlu, yağmurlu c â



KENDİMİ d e ğ e r

m  ©
Ulaşımla 

ilg ili tem el 
kavramları 

anlayabilirim .

@ >  ©
Havaalanı gibi

yerlerdeki basit
yönlendirm eleri

anlayabilirim .

© > -

©
Ulaşımda kullanılan 

tem el kalıp ve 
kavram larla ilg ili 
soru lar sorabilir 
ve bunlara cevap 

verebilirim .

m  Çevremdeki 
insanlar ve 

nesneler ile ilg ili 
basit cüm leler 

kurabilirim .

©

m  ©
Basit ifa d e le rle ' 
günlük işlerim i 
an la tab ilirim .

m
Hastane, 

havaalanı gibi 
yerlerdeki panoların 

yönlendirm elerin i 
anlayabilirim .

Basit ifadelerle 
günlük hayat 

hakkında 
kısa m etin le r 
yazabilirim .

©

r  @
Basit

anonsları
anlayabilirim .

< @ > ©
Hava durumu ile 

ilg ili soru lar sorabilir, 
bu sorulara cevap 

verebilirim .

© © ©

Kalıp ifadelerle 
başkalarına günlük 
işleri hakkında soru 

sorabilirim .

©
Ses kayıtları ile ilg ili 
soru lar sorabilir, bu 
tü r  sorulara cevap 

verebilirim .

>
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İletişim

e Bölümler •  Beceriler • Dil Bilgisi • Kelimeler
A. Telefon • Telefonla Konuşma • -A göre, bence • internet
B. Bilgisayar • Bilgisayar ve İnternet • -DEn daha + sıfat: • e-posta

ve İnternet Terimlerini Kullanma Karşılaştırma • telefon
C. Yüz Yüze • İletişimle İlgili 

Kavramları Kullanma
• en + sıfat: üstünlük
• -DEn beri /  Dlr

• bilgisayar
• davetiye



Üniteye Hazırlık

Nasıl haberleşiyorsunuz? 
İnterneti sık kullanıyor 
musunuz?
En son kimin doğum gününü 
kutladınız?

A. TELEFON

1. Okuyalım, cevaplayalım. 
uALO"nun Hikâyesi

Telefonu, Aleksander Graham Bell icat etti ve ilk te
lefon hattını sevgilisinin e^ine-çekti. Sevgilisinin adı 
Alleşsandra Lolita' Osvvaldo'ydu. Graham Bell'i gün

lerce  sadece sevgilisi aradı. Telefon Çalınca uzun 
' süre "Alessandra Lolita Oswaldo" dedi.

Graham Bell, bir süre sonra, sevgilisinin adını kısalttı 
ve "AleaLol Os" demeye başladı. Çalışmaları ilerledi 
ve zamanla sevgilisinin adını daha da kısalttı: ALO..

Bell, ondan sonra telefona "ALO" diyerek karşılık ver
di.

* M t
Bell, şehirde birçok yere telefon hattı çekti.‘İnsanlar, 
telefon çalınca Bell gibi "ALÖ" demeye başladı.

Günümüzde dünyanın her yerinden "ALO" sesi yükse
liyor, ama çoğu kimse "A,LO"nün anlamını belki de hiç 

’ bilmiyor veya merak etmiyor.
# \ t

I •

1. Telefonu kim icat etti?

Te I e . f e k s e m  d.er.. G rcLh om.BjeJJL. ica.t.e.tti......................
2. Graham Bell'i ilk kim aradı?

3. "ALO" nasıl ortaya çıktı?

4. Siz telefonda ilk hangi sözü söylüyorsunuz?

çalmak (hırsız) 
zil çalmak 
telefon çalmak 
kapıyı çalmak 
kapıyı vurmak
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2. Konuşalım. 
İletişim Araçları

1. Yukarıdaki iletişim araçlarının adlarını sırayla söyleyiniz.

Bir. jnumjarcîJi. ile±i§im. jdra.cı..telef ondun.. . . . . . . . . . . . .
İki numaralı......................................Üç numaralı

2. Yukarıdaki iletişim araçlarını, kullanım dönemlerine göre sırasıyla söyleyiniz.

.6.(xz&t&..dULTnfltiLd̂..df̂ fl..5QnradiLf;.....................
Güvercin,......................................................

3. İnceleyelim, cevaplayalım, yazalım.

1. Yukarıdaki telefonların adları nelerdir?

Bjnncj.telefonunj^

2. Bu adları birer cümlede kullanınız. 

.Benim  c e p .tj?lefon.um..k.ırmızıçjır,. . . . . .

3. Yandaki fiilleri birer cümlede kullanınız.

. H.e.r. hçî.f.ta. ş on.u,. a ile m i. t e Jçf o nj.a. a r.ı y o r .u m...

• telefon etmek
• telefon çalmak
• telefonla aramak
• telefonla görüşmek
• telefonla konuşmak
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4. Okuyalım.
En Ucuz Uçak Bileti

Sekreter Altınkanat Havayolları, buyurun!
Filiz Hanım İyi günler. Ben İstanbul'dan arıyorum.
Sekreter Buyurun efendim.
Filiz Hanım Oğlum, Ankara'dan İstanbul'a uçakla 

gelmek istiyor. Boş yeriniz var mı?
Sekreter Tabii efendim, boş yerimiz var.
Filiz Hanım Sizde bilet fiyatları ucuz mu?
Sekreter Şu anda bizden daha ucuz uçak bileti yoktur.
Filiz Hanım Ben, en ucuz uçak biletin arıyorum.
Sekreter Hanımefendi, bizim biletlerimiz bazı otobüs 

biletlerinden daha ucuz.
Filiz Hanım Öyle mi? Biletin fiyatını hâlâ söylemediniz.
Sekreter Söyleyeceğim efendim, oğlunuz kaç 

yaşında?
Filiz Hanım On sekiz yaşında.
Sekreter Öğrenci, değil mi?
Filiz Hanım Evet, üniversitede... 

(dııt, dııt, dııt)
Sekreter Eyvah! Konuşma kesildi.

Beş dakika sonra
Filiz Hanım Alo, biraz önce konuşmamız kesildi. 

Telefonumun şarjı bitti.
Sekreter Evet, hatırladım. Oğlunuz öğrenciydi, değil 

mi?
Filiz Hanım 
Sekreter

Filiz Hanım 
Sekreter
Filiz Hanım

Sekreter

Filiz Hanım 
Sekreter 
Filiz Hanım 
Sekreter 
Filiz Hanım 
Sekreter 
Filiz Hanım 
Sekreter

Evet, üniversite öğrencisi.
Ankara-İstanbul uçak bileti, öğrenci indirimi 
ile beraber 60 lira.
Gidiş-dönüş kaç lira?
Gidiş-dönüş 100 lira.
Teşekkür ederim. Ben, sizi tekrar 
arayacağım.
Size İstanbul'daki telefon numaramızı 
vereyim. O numaradan arayabilirsiniz.
İyi olur, teşekkür ederim.
Yazıyor musunuz?
Bir dakika! Bir kalem bulayım.
Bekliyorum efendim.
Tamam, yazıyorum.
0 819 998 65 77.
Çok teşekkür ederim. İyi günler.
Biz teşekkür ederiz hanımefendi. İyi günler.
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5. Cevaplayalım.L Â \KgN|||2Ş

1. Filiz Hanım, havayolu şirketiyle nasıl iletişim kuruyor?

IeMö.nJ.a.Mi|im..kur.u.i|o.n,........................................
2. Filiz Hanım, havayolu şirketini niçin aradı?

3. Filiz Hanım'ın oğlu uçağa nerede binecek?

4. Filiz Hanım'ın oğlu uçakla nereye gidecek?

5. Altınkanat Havayollarından daha ucuz şirket var mı?

6 . Telefon konuşması niçin kesildi?

Çünkü ...............................................................................

7. Filiz Hanım’ın oğlu ne iş yapıyor?

I / I  6. Yazalım.
I I I  Mesaj

Arkadaşınıza cep telefonu ile mesaj gönderiniz. 
• Mesajda buluşma adresinizi tarif ediniz.

7. Dolduralım.

Bardak, g ö z L ü kİ S İO. .dfl.hfl. ucuz.

Gözlük, kalemden dflhfl pahalı.

Gece lambası,
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8. Dinleyelim, tamamlayalım, işaretleyelim. 
Cep Telefonu Alıyoruz

Murat
Satıcı

Murat

Satıcı

Murat
Satıcı

Murat

İyi günler.

İyi günler, buyurun.

Vitrindeki telefona bakmak istiyorum. 

Tabii efendim. Hangisi?

Bu telefonlar çift kartlı.

Ben de böyle bir telefon istiyorum.
................telefonum tek kartlıydı.
İnternet bağlantısı var mı?

Satıcı
Murat
Satıcı

Murat
Satıcı

Murat
Satıcı

Murat
Kasa Görevlisi 
Murat
Kasa Görevlisi 

Murat
Kasa Görevlisi 
Murat

Kasa Görevlisi

Elbette. Ayrıca çok iyi fotoğraf çekiyor.

Bataryası nasıl, uzun süre dayanıyor mu?

Yeni telefonların...................  bataryası bu telefondadır!

Fiyatı ne kadar?

Onu söylemeyi unuttum. Benzerlerinden......................, ayrıca daha
hafif.

0  hâlde alıyorum.

Hayırlı olsun. Parayı kasaya ödeyiniz. Güle güle kullanınız.

Teşekkür ederim.

Nakit mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı?

Kredi kartıyla ödeyeceğim. Taksit yapıyor musunuz?

Evet, altı veya sekiz taksit yapıyoruz.

Sekiz taksit olsun.

Lütfen şifren izi.........................

Teşekkür ederim. İyi günler.

İyi günler.

D Y

1. Murat vitrindeki telefona bakmak istiyor.

2. Murat soldaki telefonu istiyor.

3 .Telefon çift kartlıdır.

4 .Telefonun internet bağlantısı yok.

5. En dayanıklı batarya bu telefondadır.

6 . Murat telefonu beğenmiyor.

7. Murat parayı nakit ödüyor.

8 . Kartla ödemeye altı veya sekiz taksit yapıyorlar.
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Boy: 163 cm Boy: 185 cm
Kilo: 65 kg Kilo: 87 kg
Yaş: 63 Yaş: 27

1. Asuman, Muratt.art.d.aha..kl$.a,...
2 . Murat, A s  u m a n 'd ar). dcth<?. kilolu,
3. Asuman, M e 17e m'de 0. daha ..yaşlı.
4. Meryem, Taner.........................

5. Taner, Murat

6 . Murat, Taner

7. Meryem, Asuman.....................

Boy: 155 cm Boy: 85 cm
Kilo: 45 kg 1 Kilo: 15 kg
Yaş: 13 Yaş: 2

8 . Taner, Asuman

9. Asuman, Taner

10. Murat, Meryem.

11. Meryem, Murat

12. Taner, Meryem.

KggS Yazalım. /  Bu kelimelerle cümle kuralım.

Kelime Dünyası

görüntülü * çevirmeli

dokunmatik * cep telefonu

hatırlamak * kesilmek

ev telefonu * manyetolu

unutmak * doldurmak

aramak * yaymak
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B. BİLGİSAYAR VE INTERNET

a l .  İnceleyelim, yazalım. 
Hangisini İstersin?

1. Sizce hangi bilgisayar, en eski bilgisayardır?

B en ce soldan [ 'ir in e  bilgisayar en eski bilgisayardır.
2. Sizce hangisi, en yeni bilgisayardır?

Bana göre sağdan birjnci bilgisayar en yeni bilgisayardır.
3. Sizce soldan kaçıncı bilgisayar, en güçlü bilgisayardır?

4. Sizce hangi bilgisayar, diğerlerinden daha pahalıdır?

5. Hangi bilgisayar sizin olsun? Niçin?

2. Okuyalım, cevaplayalım.
1. Bilgisayar Size Ne Diyor?

B ilg isa ya r  Konuşuyor

Bugün çok yorgunum. Hâlimi siz de görüyorsunuz. Niçin 
mi bu kadar yoruldum? Aslında bunu tahmin ediyor
sunuz ama bir de benden dinleyin. Arkadaşım, yani 

sahibim Emre’yle ilk günlerde aramız iyiydi. 0, genellikle 
birkaç satır yazı yazıyor, birkaç fotoğrafa bakıyor, in

ternette mektuplarını okuyor, gazeteleri gözden geçiriyor 
daha sonra da beni kapatıyor. Hiç yorulmuyorum. Geçen 
hafta farklı bir şey oldu. Emre beni, sabahlara kadar 

çalıştırdı ve adres yazdı.

1. Emre, bilgisayarda genellikle neler yapıyor?

2. Bilgisayarın şikâyeti nedir?
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3. Eşleştirelim.

4. Okuyalım, cevaplayalım.
2. Bilgisayar Size Ne Diyor?

( ^ )  monitör 

( ^ )  kasa 

( ^ )  kablo

( ^ )  bilgisayar masası 

( ^ )  klavye 

( ^ ) fa r e  

( ^ )  hoparlör

I

I

B ilg isa ya r  Konuşuyor

M erh ab a , size kend im den daha önce b a h se ttim . Özür 
d ilerim , sözlerim e hem en ş ik â ye tle  başlad ım . En iyisi, bu 

eve  nasıl geld im , size onu a n la ta y ım . Em re, b ilg is a y a rc ıy a  
geld i. S a tıc ıy a  “ B ir b ilg is a y a r  a lm ak  is t iy o ru m .” dedi ve  
m a sa ya  oturdu . Emre, m asad ak i b ilg is a y a r ın  k la vyes in e  
dokundu. B ilg isayarda n  dum an ç ık tı. M asadak i b ilg is a y a r  
bozuldu. Ben o s ırada  ra fta y d ım . Emre b a n a  b ak tı. Ben 

de on a  bak tım . M asadak i b ilg is a y a r ın  baş ın dan  k a lk tı v e  
r a fa  doğru  geld i. Beni s a t ın  aldı v e  e v in e  götürdü. Buna 

çok sev in d im . Şimdi çok ça lış ıyoru m  ve  yoru lu yoru m  am a 
m utluyum . Çünkü Emre çok m utlu .

D Y

1. Bilgisayar bize daha önce kendinden bahsetti.

2. Bilgisayar hiç şikâyet etmedi.

3. Emre, bilgisayarcıya bilgisayar satın almak için geldi.

4. Masadaki bilgisayar çalışmadı.
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Dünyanın en saldırgan hayvanı ayıdır. 

Dünyanın en uzun hayvanı zürafadır. 

Dünyanın en ağır hayvanı balinadır. 

Dünyanın en hızlı hayvanı ayı değildir. 

Dünyanın en yavaş hayvanı kaplumbağadır.

î  f
En: Karşılaştırma

1. Dünyanın en hızlı hayvanı benim.

2. Dünyanın en sabırlı hayvanı benim.

3. Dünyanın en zehirli hayvanı benim.

4. Dünyanın en ağır hayvanı benim.

5. Dünyanın en kral hayvanı benim.

6 . Dünyanın en sevimli hayvanı benim.

7. Dünyanın en uzun hayvanı benim.

8 . Dünyanın en yavaş hayvanı benim.

6. Tamamlayalım.

146 Ünite 7 •  iletişim



7. Dinleyelim, cevaplayalım. 
Bilgisayarla İletişim

1. Ahmet nereye başvurdu?

2. İş başvuruları sonuçları belli oldu mu?

3. Başvuru sonuçlarını nerede açıkladılar?

4. Ahmet sonuçları biliyor mu? Niçin?

8. İşaretleyelim, konuşalım. 
İnternetin Faydaları ve Zararları

Faydaları
En hızlı iletişim  aracı.

Zararları
Çocuklar için za ra rlı bilgiler.

Bilgiye hızlı ve  kolay ulaşım. Bilgi kirlilimi.

Yazalım. /  Bu kelimelerle cümle kuralım.

Kelime Dünyası ı

* b ilg isayar * iletişim  kurmak

* haberleşmek * m ikrofon

* iletişim * hızlı

* d a v e t  etm ek * başvuru

* in te rn e t  sitesi * yavaş

* z iy a re t  etm ek * gönderm ek
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C. YUZ YÜZE

1. Konuşalım.
Hangisi Size Uygun?

Aşağıdaki fotoğraflar size neler hatırlatıyor?

Bu nuıtCu günümüzde 
sbtiEeıû de aııamızda gö««mefctcn nuıtfiuCuk

Se&oan tfiitnaz w S  m et Ûtçrn
Fatma- Cahit YülLMaAZ s%fe - Mehmet UÇAR

Yeni Yuvam Düğün Salonu
Sevgi Caddesi, Mutluluk Sokak, No:5 

Ankara - Kızılay
Tarih: 18.06.2013 | Saat: 15.00

2. Yazalım.
Kelimeleri birer cümlede kullanalım.

re------------------------------------- e
davet etmek Fikri Bey, bütün arkadaşlarını düğüne davet etti.

çağırmak

evlenmek

kutlamak

eğlenmek

hediye almak

hediye vermek
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3. Yazalım.
İyi ki Doğdun Fatih

Okuyalım, cevaplayalım. 
Bilgisayar Size Ne Diyor?

1. Fatih kaç yaşında?

M ih ..b .ir ...y a ş jM a . . . . . . . . . . .
2. Fatih'in ailesi ne yapacak?

3. Yandaki davetiyenin eksik bilgilerini 
tamamlayalım.

Yer:

Tarih:

Saat:

B ilg isaya r  Konuşuyor

Birkaç günden beri gerçekten  çok çalışıyorum. Emre 
de çok çalışıyor. Daha önce söyledim. Devamlı adres 
yazıyor. Bunları yazıcıda yazdırıyor. Bugün kendi

sine sordum. Güldü. Önümüzdeki ay evlenecek. Emre 
çok neşeli, eğlenceli ve  fa rk lı b ir insan. Arkadaşları 
ile iddiaya giriyor. Ankara ’daki en kalabalık düğünü 

yapacak. D avetli sayısı en fa z la  bu düğünde olacak. 
Bunun sonucunda Rekorlar K ita b ı’na girecek. Bu
nun için gece gündüz adres yazıyor. Yorgunluğumun 

sebebini n ihayet öğrendim.

1. Emre adresleri niçin yazıyor?

2. Emre nasıl bir insan?

3. Emre'nin düğünü kalabalık olacak mı?
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a  5. Yazalım.
Sizin bilgisayarınız nelerden şikâyet ediyor?

M erh ab a , ben im  de b ira z  öncek i b ilg is a y a r  g ib i ş ik â y e t le r im  v a r

m ırT ^ r-^ ı—

p | 6. İnceleyelim, konuşalım, 
îfoc*af1 Evleniyorum

Esin Merhaba Ceren, çok bekledin mi?
Ceren Merhaba Esin. Evet, aslında biraz bekledim. Saat ikiden beri buradayım.
Esin Kusura bakma canım, çok trafik vardı. Bu yüzden geç kaldım. Nasılsın, neler yapıyorsun?

Uzun zamandır görüşmedik.
Ceren Çok şükür iyiyim Esincim. Evet, Aslı'nın düğününden beri görüşmedik. Sen nasılsın?
Esin Ben de iyiyim. Bu sıralar çok yoğunum. Zaten seni de bu yüzden çağırdım.
Ceren Evet, telefonda çok merak ettim. Hayırdır inşallah?
Esin Hazır mısın? Söylüyorum!
Ceren Hadi Esin, söyle artık!
Garson İyi günler efendim, hoş geldiniz. İçecek bir şeyler ister misiniz?
Ceren Tam zamanında geldiniz!
Garson Affedersiniz, anlamadım efendim?
Ceren Ben bir Türk kahvesi istiyorum, dedim.
Esin Ben de bir çay istiyorum.
Garson Yiyecek bir şeyler ister misiniz?
Esin Teşekkür ederim, ben istemiyorum.
Ceren Ben bir porsiyon börek istiyorum.
Garson Tamam efendim, siparişlerinizi hemen getiriyorum.
Ceren Evet Esin, ne diyordun?
Esin Tamam, tamam kızma, söylüyorum. Ben evleniyorum.
Ceren Ne? Ciddi misin?
Esin Evet, çok ciddiyim. Hem de bir ay sonra. Ağustosun 17'sinde düğünüm var. Bu da senin 

davetiyen.
Ceren Aa bakayım. Çok güzel, gerçekten çok sevindim. Peki kim bu şanslı damat adayı? Ben 

tanıyor muyum? Bir de ne zamandır görüşüyorsunuz?
Esin Dur canım sakin ol! Tek tek sor sorularını. Sana asıl sürprizim de bu. Damat adayını çok 

iyi tanıyorsun.
Ceren Gerçekten mi? Sen beni meraktan öldüreceksin bugün.

a) Sizce damat adayı kim?
b) Sizce bu konuşma nasıl devam ediyor?
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7. Dinleyelim, tamamlayalım, işaretleyelim. 
Sınav Sonucunu Öğrenme

Kemal Bey

Yaren

Kemal Bey 
Yaren 
Kemal Bey 
Yaren 
Kemal Bey

Yaren

Kemal Bey 
Yaren 
Kemal Bey 
Yaren 
Kemal Bey 
Yaren

Kızım, üniversiteye giriş sınavı sonuçlarını
................................... ?

Henüz açıklamadılar babacığım. Bir 
haftadan be ri........................bekliyorum.
Açıklama tarihi belli mi?
Belli, en geç bu ayın..............açıklayacaklar.
Sonucu nasıl öğreneceksiniz? w

U nŞimdi her şey çok kolay. Bizim zamanımızda 
postacılar vardı.
Şimdi internet en kolay ve hızlı ....................... aracı. Senin sınav sonucun ne kadar
zamanda geldi?
Şimdikinden daha uzun zamanda geldi. Ben, haftalarca postacının yolunu......................
Babacığım, sizin zamanınızda daha heyecanlıydı, değil mi?
Heyecanlıydı ama bence şimdiki uygulama ...................... güzel.
Olsun babacığım. Hepsi birbirinden heyecanlı.
........................hayırlı bir sonuç gelir.
İnşallah.

D Y

1. Yaren, üniversiteye giriş sınavının sonucunu bekliyor.

2. Sınavın sonucunu postacı getirecek.

3. Kemal Bey'in sınav sonucunu postacı getirdi.

4. Sınav sonucunu internetten öğenmek daha heyecanlı.

5. Yaren, iki aydır merakla bekliyor.

6. Kemal Bey, sınav sonucunu fazla beklemedi.
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H 9. Yazalım.
Ne Yapıyor?

Kız konuşmaya yarım saat önce başladı ve hâlâ konuşuyor.
.......................................

Kız. yarım  sa a tt ir  tçJ.efP.n[a. Kpn.M.5.M.y[9.r:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çocuk bir saat önce oyuna başladı ve hâlâ oynuyor.

Öğrenci, sabah kütüphanede kitap okumaya başladı ve hâlâ okuyor.

Enes, babasına son mektubunu iki ay önce yazdı ve daha sonra yazmadı.

Serbest Okuma

Haberleşme
Türkler eski zamanlardan beri haberleşme
ye çok önem verdiler. Haberciler bazen tek 
başlarına bazen de kervanlarla haber götür

düler. Selçuklu Türkleri, kervancılık hayatını 
Türkistan'dan Anadolu'ya getirdi. Kervanlar, 
yüzlerce yıl yük ve haber taşıdılar. Uzun yol
culuklarda, yol üstündeki kervansaraylarda 
dinlendiler.
Osmanlı Devleti'nde, habercilerin farklı gö
revleri vardı. Bir kısmı acil haberleri ulaştır
dı bir kısmı da normal haber veya mektup 
götürdü. Bu habercilere "ulak" adını verdi
ler. Bugün de "ulak" kelimesini, özel haber
ciler için nadiren kullanıyoruz. Bu kelime
yi, internet haberleşmelerinde de görmek 
mümkündür.

Yazalım. /  Bu kelimelerle cümle kuralım.

Kelime Dünyası

evlenmek * davetli

d avetiye * düğün

paylaşmak * neşeli

çağırm ak * kaygılı

kutlam ak * mutlu

hediye almak * öfkeli
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r ı  nı

DEĞERLENDİRME

1. Fil, aslandan daha 6 .
A) ağırdır A)

B) hafiftir B)

C) kısadır C)
D) hızlıdır D)

2. Zürafa, ayıdan daha 7.
A) kısadır

B) yırtıcıdır A)

C) uzundur B)

D) korkunçtur C)
D)

3. Balinalar, dünyanın en 8.
hayvanlarıdır.

A) hızlı A)

B) hafif B)

C) yırtıcı C)

D) büyük D)

4. İstanbul, Türkiye'nin en 9.

yağm ur yağıyor.

şehridir.
A) küçük

B) fakir

C) kalabalık

D) az nüfuslu

Ben, arkadaşım la 1998  
m ektuplaşıyorum .

hastanede yatıyor.

İnsanlar, eski zam anlarda  
haberleşm ek için daha çok 
hangisini kullandı?

A) telefon
B) internet

C) bilgisayar

D) davul

5. Seni on bekliyorlar. 10. Şimdi in ternet sayesinde, geçmiş
A) yıldır yıllardan haberleşiyoruz,

B) yıldan sonra A) daha pahalı

C) yıldan önce B) daha kolay

D) yıllardan önce C) daha yavaş

D) daha zor



KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Alışverişe ©  
ilişkin tem el 
soru ve kalıp 

ifadeleri 
anlayabilirim .

©  ©
Açıkça yöneltilen

soruları ve
ta lim atla rı

anlayabilirim .

©  ©
Teknolojik
araçlardaki

tem el komutları
anlayabilirim .

©
Özel günlerle | 

ilg ili tem el 
kavramları 

anlayabilirim .

İletişim  
b ilg ile rim i verebilir, 

başkalarına 
ile tişim  b ilg ilerin i 

sorabilirim .

©
Dilek ifadelerini 
kullanabilirim .

©  © ;
Kısa b ild irim  ve
istek notlarını
anlayabilirim .

©  ©
Beğendiğim
şeylerle ilg ili
kısa yazılar
yazabilirim .

Is @
Özel günler ve 
bu günlerdeki 
kutlam alar ile 

ilg ili kısa m etin le r 
yazabilirim .

©  ©
Kutlama
mesajları

yazabilirim .

©  ©
Kısa ve basit 

ifadelerle posta 
kartı yazabilirim .



t  Bölümler •  Beceriler •  Dil Bilgisi •  Kelimeler
A. Hafta Sonu • Geleceğe Yönelik • Genel Tekrar • hafta sonu
B. Yaz Tatili Plan Yapma • bayram
C. Bayram • Tatilde İlgili Temel • gezi

Kavramlar • davet
• Özel Günlerde • tebrik

Kutlama Yapma



A. HAFTA SONU

1. Okuyalım, sıralayalım. 
Büyükada'da Hafta Sonu

Cuma günüydü. Babam akşam eve 
aynı saatte geldi. Yemekte "Yarın sizi Bü- 
yükada'ya götüreceğim." dedi. Kardeşim 
ve ben çok sevindik, babama teşekkür et
tik. Çok heyecanlıydım. Gece zor uyudum 
çünkü biz daha önce Büyükada'yı görme
dik.

Sabah çok erken uyandım. Hemen 
anneme yardım ettim. Birlikte yiyecekle
rimizi hazırladık. Kahvaltıyı Büyükada'da 
edeceğimiz için hemen yola çıktık. Karde
şim yolda bize bir fıkra anlattı. Çok komik
ti. Babam ve annem çok güldü. Sonunda 
Büyükada'ya ulaştık. Orada "Yücetepe" 
adında bir piknik yeri var. Hemen boş bir 
masa bulduk ve hep birlikte kahvaltı ettik.

Kahvaltıdan sonra Büyükada'nın so
kaklarında gezdik. Burada evler genellikle 
beyaz ve iki katlı. Bu evlerin önünde fotoğ
raf çektirdik. Öğlen yemeğinde lokantada 
balık yedik. Sonra bir tatlıcıda lokma ta t
lısı yedik. Tatlıdan sonra annem ve babam 
orta şekerli kahve içti. Kardeşimle ben 
dondurma yedik.

I
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O  Gece zor uyudum çünkü çok heyecanlıydım,

O  iki katlı evlerin önünde fotoğraf çektirdik.

O  Yemek masasında "Yarın sizi Büyükada'ya götüreceğim." dedi. 

O  Ben ve kardeşim dondurma yedik.

O  Kardeşim bize bir fıkra anlattı.

O  Sonunda Büyükada'ya ulaştık.

2. Okuyalım, anlatalım, cevaplayalım. 
Hafta Sonu Nereye Gidelim?

■ m

Hafta Sonu Kapadokya Turu
• Peribacalarında gizemli yürüyüş
• Doğanın balonla keşfi

*
Safranbolu-Amasra Gezisi
• Kültürün doğayla buluştuğu 
mekân Safranbolu evleri

• Amasra'da balık keyfi

Deniz
Ahmet
Derya

Deniz
Ahmet
Deniz
Murat
Derya

Hafta Sonu Planı
Arkadaşlar, bu hafta sonu nereye gidiyoruz?
Biz Murat'la birlikte Safranbolu'ya gideceğiz.
Çok güzel! Ben de Kapadokya'ya gideceğim. Orada peribacalarını göreceğim ve 
balona bineceğim.
Bence hep birlikte Gaziantep'e gidelim.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Planımızı çok önceden yaptık.
Ben de o zaman ailemle yüzmeye gideyim.
Tamam, başka bir hafta sonu için de birlikte bir plan yapalım.
Olur tabii. Bir sonraki hafta Ay'a gitmeye ne diyorsunuz?

Kim, nereye gitmek istiyor?

Deniz
Ahmet
Murat
Derya

Siz nereye gitmek istiyorsunuz?
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3. Okuyalım, cevaplayalım.
Doğa Yürüyüşü

Arkadaşlarla geçen hafta sonu doğa yü
rüyüşüne çıktık. Sabah saat 08.00'de oto
büsümüz Ankara'nın Kızılay semtinden ha
reket etti. Ankara'nın en yeşil ilçelerinden 
Kızılcahamam'da mola verdik. Soğuksu Millî 
Parkı'nda kahvaltı ettik. Sonra şehrin gü
rültüsünden ve kalabalığından uzak Gerede 
yaylalarına ulaştık. Gerede, Bolu'nun en gü
zel ilçelerinden biri. Dağ yürüyüşünü burada 
yaptık. Ortalama 10 kilometrelik bir yol yü
rüdük. Dağ havası çok güzeldi. Yürüyüş esna
sında birçok hayvan gördük. Kuşlar, sincap
lar, tavşanlar... Arkadaşlarla hem yürüdük 
hem sohbet ettik. Yeni arkadaşlarım oldu. 
Bu yürüyüş, benim ilk doğa yürüyüşümdü. O 
yüzden çok yoruldum. Yürüyüş bitti, bol bol 
su içtik ve kıyafetlerimizi değiştirdik. Gere
de'de güzel bir yemek yedik ve çarşıdan ce
vizli lokum aldık. Sonra otobüsümüze bindik 
ve üç saatlik bir yolculuktan sonra Ankara'ya 
döndük. Bu güzel günü hiçbir zaman unut
mayacağım.

1. Doğa yürüyüşü için nereden hareket ettiler?

2 . Nerede mola verdiler?

3. Nerede kahvaltı ettiler?

4. Nerede yürüyüş yaptılar?

5. Çarşıdan ne aldılar?

Sevgili Fatma,

Merhaba, ben şimdi Antalya'dayım.Tatil için 

çok güzel bir yer.

geldim.

çok şey öğrendim. Antalya'da tatil yapıyorum. Türk dilini ve
'

kültürünü öğreniyorum. Biraz çalıştım ve kolayca öğrendim. Türkleri çok sevdim. Onlar 

çok sıcakkanlı. birçok arkadaşım var. Bir arkadaşımın düğününe gittim.

çok eğlendik. İlk defa davul ve zurna gördüm. Halay çektim, misket oynadım.

her şey çok güzel. ayrılmayı hiç istemiyorum. Seni
.

de en yakın zamanda . bekliyorum. arkadaşlarım sana selam söylüyorlar

ve seni Türkiye'ye davet ediyorlar. Şimdilik hoşça kal.
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5. Okuyalım, cevaplayalım. 
Seyahat Acentasında

İrfan Bey Günaydın.

Acentacı Günaydın efendim, buyurun!

İrfan Bey Biz bu hafta sonu Doğu 
Karadeniz'e gitmek istiyoruz. 
Sümela Manastırı'nı, Fırtına 
Vadisi’ni, LJzungöl'ü, Ayder 
Yaylası'nı görmek istiyoruz.

Acentacı Doğu Karadeniz’de bu mevsimde 
hava çok güzel. Bir ay sonra 
hava yağışlı olacak. Bu hafta 
bir gezimiz var. Konforlu bir 
otobüsle seyahat edeceksiniz. 
Tarihî ve turistik pek çok yeri 
göreceksiniz. Bu geziye katılmak 
ister misiniz?

İrfan Bey Çok iyi, bu gezi kaç gün?

Acentacı Üç gün. Cuma günü yola 
çıkıyoruz. Pazar akşamı 
dönüyoruz.

İrfan Bey Bize uygun, değil mi Filiz?

Filiz
Manim

Evet çok uygun. İşe de 
yetişiyoruz. Peki, rehber var mı?

Acentacı Evet, rehber var. Size bilgi 
verecek.

İrfan Bey Akşam nerede kalacağız?

Acentacı Akşam otelde kalacaksınız. 
Oteller üç ya da dört yıldızlı.

İrfan Bey Otobüs ne zaman ve nereden 
hareket edecek?

Acentacı Cuma günü sabah saat beşte, 
Dışkapı'dan hareket edecek.

Filiz
Hanım

Biz dört kişiyiz. İki yetişkin 
çocuğumuz var. Bir kişi için 
toplam fiyat kaç lira?

Acentacı Size aile indirimi yapacağım. Bir 
kişi için üç gün sabah kahvaltısı, 
öğle ve akşam yemeği dahil 600 
lira.

İrfan Bey Dört kişi 2400 lira. Taksit 
yapıyor musunuz?

Acentacı Bu fiyatı on taksite bölüyoruz.
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1. İrfan Bey ve Filiz Hanım tatilde nereye gitm ek istiyorlar?

A) Akdeniz'e B) Karadeniz'e C) Doğu Karadeniz'e D) Ege'ye

2. Karadeniz'de gelecek ay hava nasıl olacak?

A) sıcak B) yağışlı C) soğuk D) sisli

3. Geziye nasıl gidecekler?

A) otobüsle B) uçakla C) trenle D) arabayla

4. Gezi şirketi ta tilde  hangi öğünleri veriyor?

A) sabah-akşam B) sadece kahvaltı C) akşam yemeği D) üç öğün

5. Ödemeyi nasıl yapıyorlar?

A) taksitle B) peşin C) gezi sonunda D) gezide

6. Cümle kuralım.

J 0 P

ı .......................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

jySUHBffiy jpljllCT1' jp-SU P
3 ....................................................................................................................................................

j p p B p p

4 ....................................................................................................................................................

j p f f M P 1 jp B fH P  J f f llf ıM P



S  7. Yazalım.
Hafta Sonu Planım

0 f m  ^ ^ ’^ v ım rn

Konuşalım. /  Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?

r  Kelime Dünyası *

p e r ib a c a la r ı *  piknik

ailece *  K ız  Ku lesi

Pam ukkale *  b a k la v a

h a f t a  sonu *  dağ  yürüyüşü

p a z a r  günü * ba lık  tu tm a k

s e y a h a t *  eğlenm ek

ı

I
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m u  gunıugune y az ı yazarken

B. YAZ TATİLİ
1. Dinleyelim, tamamlayalım, cevaplayalım.

Ali'nin Tatili

B enim ...................Ali. Size güzel b i r ........................... Bu y ı l ............

............çıkacağız. Babam b iz e ................ verdi. Antalya'nın Kemer ilçesin

deki güzel bir .........................kalacağız. Tatil köyü b e ş .................Aslında

annem dağda çadır kurm ayı.........................ama b iz .......................... ve bol

b o l......................... Biz de onu memnun etmek iç in .......................... f dağlara

çıkacağız, çad ır.............. ve tem iz ......................... yürüyeceğiz. Yanımda bir-

ı kaç kitap götürüyorum. Kitaplar benim Ben hem

^ ç o k .............. hem de çok.................Böylece birçok şeyi daha iyi biliyorum

1. Ali ve ailesi tatilde nerede kalacaklar?

2. Tatil köyü nerede?

3. Çocuklar tatilde ne yapmak istiyorlar?

4. Ali'nin annesi tatilde neyi tercih ediyor?

5. Onlar nerede yürüyecekler?

r.

2. Okuyalım, cevaplayalım. 
Melike'nin Yaz Tatili Planı

-
Melike, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi. Onun 
ailesi Amasra'da yaşıyor. Amasra, Bartın'ın 
şirin bir sahil ilçesi. Melike, her yaz tatilini 
burada geçiriyor. Bu tatilde de Amasra'da 
olacak ama bu kez yanında arkadaşı Özge de 
var. Özge Gaziantepli. 0, Karadeniz'e ilk defa 
gidecek. Bundan dolayı çok heyecanlı.

1. Melike nereli?

2 . Melike kaçıncı sınıfa gidiyor?

3. Bu yaz tatilinde Melike'ye kim arkadaşlık edecek?

4. Özge niçin çok heyecanlı?

5. Güzel sanatlar fakültesinde sizce ne demek?

f

& ' İâfk,*

MeliJke.Amflsrak
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Tatilde yanınıza hangilerini alıyorsunuz? Niçin\

3. Konuşalım. 
En Önemlisi

4. Okuyalım, işaretleyelim.

Okul ta til oldu, 
Doğru köyüme gittim. 

Bol bol gezip eğlendim. 
Doya doya dut yedim.

Köyden gittim yaylaya, 
Süt içtim doya doya. 

Yoğurt, peynir çok yedim. 
Kırda gezdim, eğlendim.

Top oynadım, hopladım. 
Kırda çiçek topladım. 
Denizde balık tuttum.
Yüze yüze yoruldum.

Anıtkabir'e gittim.
Turiste yardım ettim.
Üç de kitap okudum.

Daha pek çok yer gördüm.

Müfit AKSAKAL

D Y

1. Şair, tatilde hemen yurt dışına gitti.
2. Şair, köyünde birçok şenliğe ve 

düğüne gitti.
3. Şair, bol bol dut yedi.

4. Şair, köyden sonra yaylaya gitti.

5. Şair, Anıtkabir'de turiste yardım etti.

Tatil i  Ünite 8 163



Okuyalım, eşleştirelim, tamamlayalım. 
Tatili Çok Seviyorum

Ben en çok yaz turizmini seviyorum. Yaz ay
larında kumsalda güneşleniyor, sonra deni
ze giriyor ve serinliyorum. Deniz kenarında 
buz gibi meyve suyu içiyor, yazın keyfini çı
karıyorum.

Ben en çok kış turizmini seviyorum. Kışın 
karda kayıyorum, kartopu oynuyor ve 
kardan adam yapıyorum. Arkadaşlarımla 
kartopu savaşı yapıyoruz. Sonra sıcak bir 
şöminenin karşısına geçiyor ve bir yandan 
çay içiyor bir yandan kestane yiyorum.

Ben en çok kültür turizmini seviyorum. 
Eski medeniyetleri öğreniyorum, kendimi 
geliştiriyorum. Tarihî eserlere ilgi duyuyorum. 
Müzeleri, eski eserleri inceliyor, onlarla ilgili 
yazılar yazıyorum.

Ben en çok sağlık turizmini seviyorum. 
Çünk belim ve bacaklarım ağrıyor. Termal 
havuzlar ve hamamlarda rahatlıyorum. 
Saunada çok kalmıyorum. Ama havuzda 
uzun süre yüzüyorum. Sonra spor aletleriyle 
çalışıyor ve maden suyu içiyorum. Her şeyin 
başı sağlık.

Murat Ben yaz turizmini

Zeynep sen neyi seviyorsun?

Ben en çok . Asuman

sen niçin sağlık turizmini seviyorsun? 

Asuman Çünkü,

Ben de en çok

Eşleştirelim

1. Yaz turizmi ..Murat

2. Kış turizmi

3. Sağlık turizmi

4. Kültür turizmi
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H 6. Okuyalım, yazalım. 
Okul Gezisi

Ben geçen yaz Amasra'ya git
tim. Amasra, Batı Karadeniz 
Bölgesi'ndeki Bartın'ın bir ilçe
sidir. Amasra'nın 3000 yıllık ta
rihi vardır. Denizi ve tabiatı ile 
Karadeniz'in en güzel ilçelerin- 
dendir. Balık lokantaları, temiz 
otelleri ve pansiyonlarıyla Ka
radeniz turizmine önemli katkı 
sağlamaktadır.

Okul arkadaşlarım la

Yazalım. /  Tatil için ne tür bir yeri tercih ediyorsunuz? Niçin?

Kelime Dünyası

köy * havuz

pansiyon * ta t i l

otel * yelkenli

sağlık * tu r is t

sahil * kültür

belde * tu rizm
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C. BAYRAM
1. Okuyalım, cevaplayalım. 

Bayram Günü

Asuman Hanım Kapı mı çaldı?
Mustafa Bey Yok, televizyondan geldi o ses.
Asuman Hanım Saat kaç?
Mustafa Bey Ona çeyrek var.
Asuman Hanım Çocuklar, dün telefonda kaçta geleceğiz, dediler?
Mustafa Bey Bayram namazından sonra kahvaltı edeceğiz ve size geleceğiz, dediler. 
Asuman Hanım Torunların bayram harçlıklarını hazırladın mı?
Mustafa Bey Hazırladım hanım, merak etme. Sen şeker ve çikolataları masaya koydun mu? 
Asuman Hanım Tamam tamam koydum.
Mustafa Bey Peki baklavayı da koydun mu?
Asuman Hanım Evet, baklava da hazır, merak etme.
Mustafa Bey Komşuları da ziyaret edelim, unutma! Tamam mı?
Asuman Hanım Tamam komşulara da gidelim. Nerede kaldı bu çocuklar?
Mustafa Bey Bir an önce gelsinler de beraber baklava yiyelim, kahve içelim.

Asuman Hanım Diyeti unuttun! Az ye olur mu canım?
Mustafa Bey Bayramda diyet mi olur hanım? Bak, zil çaldı!
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Asuman Hanım Aaa! Hoş geldiniz! Geçin içeri çocuklar!
İrfan Bayramın mübarek olsun anne!
Asuman Hanım Senin de oğlum.
İrfan Bayramın mübarek olsun baba!
Mustafa Bey Senin de bayramın mübarek olsun oğlum.
Filiz Bayramınız kutlu olsun anneciğim.
Asuman Hanım Senin de kutlu olsun kızım.
Filiz Bayramınız kutlu olsun babacığım.
Mustafa Bey Senin de kutlu olsun kızım.
Asuman Hanım Esra! Sen benim elimi öpmeyecek misin?
Esra İyi bayramlar anneanne. Bayramın mübarek olsun!
Asuman Hanım İyi bayramlar benim güzel yavrum.
Esra Senin de bayramın mübarek olsun dedeciğim.
Mustafa Bey Senin de bayramın mübarek olsun benim tatlı kızım 

hepimizin bayramı mübarek olsun.
Hep birlikte Amin.
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1. Asuman Hanım ve Mustafa Bey kimleri bekliyorlar? Niçin?

2. Asuman Hanım ve Mustafa Bey'in çocukları ne zaman gelecek?

3. Mustafa Bey, torunlarına ne verecek?

4. Mustafa Bey kimi ziyaret etmek istiyor?

5. Mustafa Bey ne yemek istiyor?

6. Esra, anneannesine bayram için ne söylüyor?

7. Anneannesi, Esra’ya ne cevap veriyor?

j j j j  2. Bulalım, işaretleyelim. 
Bayramınız Kutlu Olsun

SsüjgJIi £sjlül,

(Ramayan (Başkam/m  Judluşükum. Sana ü s  

mlsm AajşkJdı, midin vs hukuklu nke başkamlak 
diüşcAutn. Seni çoA Sğhdlm. $jöküpn&A üğ&ks.

S&üşikkimh, 
%sşm p

W

Var Yok

1. imza

2. seslenme

3. bayram kutlaması

4. tarih

5. adres

6. saat

7. pul

3. Yazalım.
Bayram Tebrik Kartı
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4. Dinleyelim, cevaplayalım. 
Ramazan Bayramı

1. Sedat, babasıyla sabah nereye gitti?
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5. Eşleştirelim.

1. bayram

2 . halasının

3. Avusturya'daki

4. spor

5. cevizli

6 . bayram

7. on

8 . ramazan

a. oğlu

►b. namazı

c. ayakkabısı

d. halası

e. harçlığı

f. lira

g- baklava

h. bayramı

H6. Tamamlayalım.
Neler Yapıyorlar?

Çetin'in ailesi
deniz kengnnjfl gilfltyor.

İnsanlar
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Dinleyelim, tamamlayalım. 
Bugün Bayram

Sen..................................içimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ..

Bugün bayram erken..................çocuklar
Giyelim en güzel giysileri 
Elimizde taze kır çiçekleri 
Üzmeyelim bugün annemizi

Sen yaz geceleri yıldızlar içinde
Ara sıra bize göz .......................
Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anısın

Bugün bayram çabuk............. çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler 
Bayramlarda hüzünlenir melekler 
Gönül............. bu güzel çiçekler

Sizin ülkenizde hangi bayramlar var? 
Bayramlarda neler yapıyorsunuz?
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"Sedat oğlum, sabah oldu, uyan!" 
Adımı duydum ve gözlerimi açtım. Annem, 
"Haydi, kalk. Baban hazır, seni bekliyor." 
dedi ve birden kendime geldim: Bugün bay
ram!..

Sedat çok heyecanlıydı çünkü bu 
onun ilk bayram namazıydı. Babasıyla bir
likte abdest aldılar ve evden çıktılar. Yolda 
komşuları Salih Bey'i gördüler. Babası Salih 
Bey ile bayramlaştı. Sedat da Salih Bey'in 
elini öptü ve Salih Bey Sedat'a bayram

harçlığı verdi. Caminin avlusuna girdiler. 
Avlu çok kalabalıktı. Sedat babasının elini 
tuttu ve ilk bayram namazını kılmak için he
yecanla camiden içeri girdi.

Sedat ve babası bayram namazın
dan sonra eve döndüler. Sedat, babasının 
ve annesinin elini öptü. Annesi ve babası 
ona para verdi. Sedat çok sevinçliydi. Aile
ce kahvaltı ettiler. Sonra babası ve annesi 
misafirler için masaya değişik tatlılar koy
dular. Hep birlikte misafirleri beklediler.

Konuşalım. /  İlginç bir bayramınızı anlatınız.

Kelime Dünyası

*  bayram laşm ak * d iy e t

*  cam i *  a ilece

*  gümüş * şeker

*  b ayram * z iy a r e t

*  hediye *  t a t l ı

*  harçlık *  k u tla m a
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ır ı

DEĞERLENDİRME

1. Hangi ifade yanlıştır?
A) İkiye yirmi var

B) İkiye yirmi geçiyor

C) İkiye çeyrek kala

D) İki buçuk

6. Hangisi yaz mevsimine a it değildir?
A) Haziran

B) Temmuz

C) Mayıs

D) Ağustos

dışarı çıkıyor. 7. Hangisi Türkiye'de değildir?
A) Peri bacaları

B) Efes

C) Sultanahmet

D) Tac Mahal

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Benim evim

B) Onun kalemi

C) Senin yüzüğünüz

D) Onların düğünü

8. Hangisi doğru?
A) Sunun sesi

B) dolapın çekmecesi

C) sokakın başı

D) telefonun sesi

4. Hangi ifade doğru?
A) Ağlayor

B) Dinleyor

C) Söyleyor

D) Bekliyor

9. Hastaları kim tedavi ediyor?
A) Doktor

B) Mühendis

C) Öğretmen

D) Kasap

5. Hangisi yanlış?
A) Üçüncü

B) İkinci

C) Dörtüncü

D) Onuncu

10. En soğuk mevsim hangisi?
A) Kış

B) İlkbahar

C) Yaz

D) Sonbahar
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Ünite 1 beyaz çorap Fransızca İstanbul

acaba beyefendi defter futbol İstanbullu

açık bilet değerlendirme gazete işaret

açmak bilgi değerlendirmek gemi işaretlemek

ad bilgisayar değil gömlek İtalya

adam bilmek ders görevli İtalyan

adres bin dil görsel İtalyanca

affetmek bir dil bilgisi görüşmek iyi

afiyet bir milyon dinlemek görüşmek üzere jandarma
ağaç birinci diyalog gözlük Japon

alfabe Bosna-Hersek doğru güle güle Japonca
Almanca Bosna-Hersekli doğum tarihi gün Japonya
Almanya boş doğum yeri günaydın jeton
altı boşluk doksan güneş jile t
altıncı boy doktor Gürcistan jokey
altmış boyacı dokuz Gürcü kadın
altmış iki bölüm doldurmak Gürcüce kahvaltı
anahtar Brüksel domates harf kalem
Ankara bu döner harita kalın
anlamak Bulgar dört hastane kalıp
anne Bulgarca durak havlu kanepe
araba Bulgaristan durum haydi kapalı
Arap bulmak duvar hayır kapatmak
Arapça bura dünya hazırlık karpuz
arkadaş buyurmak efendi hemşire karşı
Arnavut Bükreş ekmek herkes karşılaşmak
Arnavutça büyük el horoz karşılık
Arnavutluk cadde elbise Hoş bulduk. karşılıklı
askı cam eline sağlık Hoş geldiniz. kaşar peyniri
Astana cami elli Hoşça kal. kaşık
at can elma ıhlamur kayıt
ayakkabı canlandırmak elveda ırmak Kazakistan
ayakkabılık cep emekli ıspanak kedi
bahçıvan cep telefonu eşleştirmek ışık kelime
balık cetvel et ızgara kendi
balıkçı cüzdan ev iki kırk
bardak çanta evet ikinci kısa
basit çatal fare ilkbahar kızarmak
başka çay fatura imza kim
başkent çıkış fındık ince kişi
bavul çıkmak fırın incelemek kişisel
bebek çiçek fil incir kitap
beceri çilek form İngiliz Kongo
Belçika Çin fotoğraf İngilizce Kongolu
ben Çinli fotoğraf makinesi İngiltere konuşma
beş çocuk Fransa insan konuşmak
beşinci çok Fransız internet köfte
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kullanmak otobüs şişe yetmiş beklemek
kurmak otuz şoför yıldız ben
kuş otuz dokuz şu yirmi beyaz
küçük ödev şura yoğurt bilet
kümes öğrenci tabak yok bilgi
kütüphane öğrenmek taksi yol binmek
lahmacun önemli tamam yumurta bir
lamba önlük tamamlamak yurt bisiklet
leylek ördek tanışmak yüz biz
limon örnek tanıtma yüz bin bölüm
lokanta örümcek tanıtmak yüz yirm i üç bu
lokum özür dilemek tarih zaman bura
lütfen park tavşan zarf buzdolabı
maalesef pasta tavuk zeytin bütün
mahalle peki tekrar zil büyük
makas pencere tekrar etmek zürafa cadde
market peynir tekrarlamak Ünite 2 cevap
masa
memnun olmak
memur
merhaba

pide
pijama
pilav
radyo

telaffuz etmek 
telefon
telefon numarası 
televizyon

abla
ad
adam
adres
ağabey

cevaplamak
cüzdan
çağlayan
çalışmak

meslek ray tenis çanta
metin reçel tercüman çarşı
meyve renk tereyağı ağaç

ağlamak
aile
akşam
almak
alt

çevre
Mısır roman teşekkür etmek çıkmak
Mısırlı Romanya top çiçek
millet
m illiyet
mutfak

RomanyalI
Rus
Rusya

toz şeker
tuz
Tunus

çift
çizme
çocuk

muz Rusça Türk altıncı çok
müşteri saat Türkçe ama dayı
müzik sağ Türkiye amca dede
nar sağlık ucuz ana defter
nasıl sandalye uçak Ankara ders
ne Saraybosna ufak anlamak dışarı
nehir sayı un anlatmak dil
nere sekiz uygun anne dil bilgisi
nezle seksen uzun anneanne dinlemek
Nisan selamlaşma ücret apartman diş
nokta selamlaşmak üç araba doktor
0 sen ülke armut dokuz
oda sepet ünite atmak dolap
ofis ses üniversite avukat doldurmak
okul seslendirmek Ürdün aynı dönmek
okumak sıfır Ürdünlü ayran durak
olmak sınıf üst baba durum
on sıra ütü babaanne dükkan
on altı sıralamak üzüm bağlamak dünya
on beş silgi valiz bahçe ek
on bin sim it vapur bakmak ekmek
on bir siz var balkon el
on dokuz sokak vatan banka elbise dolabı
on dört sormak vazo banyo elma
on iki soyadı vedalaşma bardak emir
on sekiz söz vişne basit erkek
on üç su yanlış basket erken
on yedi sucuk yazmak basketbol eşleştirmek
onuncu şapka yedi başlamak et
ora şeftali yer bavul ev
Orta köy şehir yetki bebek ev hanımı
otel şeker yetkili beceri evet
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evli
fırçalamak
fırın
fincan
fizikî
form
futbol
gazete
gelin
gelmek
genç
geri
girmek
gitmek
giymek
görsel
görüşmek üzere
göstermek
göz
gözlük
gri
gül
güle güle
gülmek
gün
güzel
hala
hangi
hanım
harita
hastane
hava
havuç
havuz
haydi
hazırlamak
hazırlık
her
herkes
içmek
ifade
iki
ileri
ilgi
ilgili
ilkokul
incelemek
insan
ip atlamak
isim
İŞ
iyelik
kaç
kahvaltı
kahverengi
kalem
kanepe
kardeş
karı
karşılıklı
kavram

kedi
kelime
kemer
kendi
kırmızı
kısa
kız
kim
kişisel
kitap
koklamak
koltuk
koltuk takımı
konu
konuşma
konuşmak
koşmak
köpek
kucak
kumanda
küçük
kültür
kütüphane
lacivert
lütfen
maç
mağaza
mahalle
mangal
market
masa
mavi
mektup
memnun olmak
merhaba
metin
mışıl mışıl
misafir
mor
mutfak
mutlu
müze
ne
nere
nesne
nine
o
ocak
oda
oğul
okul
okumak
oluşturmak
orman
oturma
oturmak
oynamak
öğleyin
öğrenci
öğrenmek
öğretmen

önce
önemli
Pamukkale
papatya
para
park
pas
pembe
pencere
perde
pişirmek
piyano
postane
pota
renk
robot
sabah
sağ
saksı
salon
sandalye
sarı
satmak
satranç
sayın
sehpa
sekiz
sen
sevmek
seyirci
seyretmek
sınıf
silgi
silmek
sim it
sinema
site
siyah
sokak
sol
son
soru
sosyal
söylemek
sözlük
su
sulamak
süt
şahıs
şarkı
şeftali
şimdi
şoför
tablo
tahta
takım
takım tutmak 
tamamlamak 
tanıtmak 
ta rif etmek 
taşımak

televizyon
temel
tencere
terzi
top
turuncu
tutmak
tuvalet
Türkçe
uyanmak
uyumak
üç
ünite
var
vermek
yakalamak
yakın
yan
yanaşmak
yapmak
yaprak
yardım etmek 
yaş
yaşamak
yaşlı
yatak
yazı
yazmak
yeğen
yemek
yenge
yerleştirmek
yeşil
yıkamak
yok
yönetmek
yüz
zamir

Ünîte 3
acı
acılı
açık
açmak
ad
adam
Adana
adet
Ağustos
ait
Akdeniz
akıllı
akşam
alın
alışveriş
alışveriş merkezi
alkışlamak
almak
altı
altın
ama

an
anahtar
Ankara
anlam
anlamak
anlatmak
anne
ara
araba
araç
Aralık
aramak
arka
arkadaş
atkı
atmak
avuç
ayakkabı
ayakkabılık
aynı
ayran
baba
bahçe
baklava
bakmak
balık
balon
banka
banyo
banyo yapmak
başarı
başarılı
başbakan
başlamak
beceri
beğenmek
bekar
beklemek
belediye
ben
bereket
beş
beş yüz 
bilet
bilgisayar
bilmek
binmek
bir
biraz
bisiklet
bitmek
biyoloji
biz
borç
BosnalI
boy
bölüm
bu
buçuk
bugün
Bursa
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buyurmak eşleştirmek Hoş geldiniz. konu ora
cadde etkinlik hoşlanmak konuşmak otel
ceket ev içeri koro otobüs
cetvel evet içmek koşmak oynamak
cevaplamak evli ifade koymak oyun
cuma evlilik iki koyu ödeme
cumartesi evsiz iki yüz köprü ödemek
cümle Eylül ilgili kullanma öğrenci
çağlayan fındık ilk kullanmak öğretmen
çalışmak fıstık ilkbahar kumaş önce
çamaşır makinesi film ince kurmak önemli
çanta fizik incelemek kuruş özgeçmiş
çarşamba fotoğraf indirim kuruyemiş pahalı
çay fotoğraf makinesi İngilizce kuyumcu paket
çeyrek fotoğraflı insan kültür palto
çıkarmak Gaziantep İP lahmacun pantolon
çıkmak gece İstanbul levrek para
çıta gecelik istemek limon para çekmek
çiçek geçmek İstiklal Caddesi limonlu para üstü
çipura geçmiş İŞ limonsuz parasız
çizgili gelecek iş yeri lira park
çizmek gelin iyi litre patates
çok gelmek kaç lokanta pazar
çorba gemi kaçmak makarna pazartesi
çözmek gitmek kadar manav peki
daha giyim kahvaltı market pencere
damat giymek kahvaltı etmek Marmara perde
defter giysi kahve Mart perşembe
değerlendirmek gömlek kalem masa peşin
değil görevli kalın matematik peynir
demet gram kalıp maydanoz pide
ders güle güle kalkmak Mayıs pirinç
ders programı gümüş kalmak mercan plan
derya kuzusu gün kangal mercimek rehberlik
dışarı gündüz kapı merhaba renk
dikkat güneş Karadeniz mesaj renkli
dil güneşli kardeş metre resim
dil bilgisi günlük karın metro RomanyalI
dilim hafta karpuz mevsim saat
dinlemek hafta içi Kasım mevsimlik sabah
dinlenmek hafta sonu kavram meyve sadece
diyalog hâl kazak meyve suyu Sağ ol.
doğru halı kefir m iktar salı
dokuz hamsi kelime misafir salkım
dolaşmak han kendi muz santimetre
dolu hangi kırtasiye müşteri satmak
dönmek hanım kış müzik saygı
düğün hanımefendi kışlık nasıl seçenek
dün hava kıyafet ne sekiz
dünya hayat kıyma ne kadar sepet
düşünmek hayırlı işler Kızı ideniz ne zaman ses
efendi hazırlamak kilo nere sevgi
Ege hazırlık kilogram nezaket sevgili
egzersiz Haziran kilometre niçin sevmek
Ekim hediye kimya Nisan seyahat
ekmek hediye etmek kira Ocak seyahat etmek
eldiven hemen kiralık okul seyirci
elli heyecan kişi okumak seyretmek
elma hırka kitap on sıcak
erken hızlı komşu on bir sınav
eşek Hoş bulduk. konser on iki sıralamak
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sinema
siz
soğan
sokak
solmak
sonbahar
sonra
soru
sosyal
söylemek
spor
spor salonu
sporcu
su
sucuk
susuz
sürmek
süt
sütsüz 
şalgam suyu 
şans 
şanslı 
şarkı
şarkı söylemek
şeker
şekerli
şekersiz
şimdi
şort
Şubat
taksi
taksit
takvim
tamamlamak
tane
tarih
tartışmak
ta til
taze
tek
telefon
temel
Temmuz
tepsi
tercih etmek 
terlik
teşekkür etmek
tişö rt
tiyatro
top
toplantı
tren
tuz
Tuz Gölü
tuzlu
tuzluk
tuzsuz
Türk
Türkçe
Türkiye
ucuz

uçak
ulaşım
ulaşmak
uyanmak
uyumak
uzun
üç
ünite
üniversite
ünlü
ütü
ütülemek 
üzüm 
Van Gölü 
vapur 
var
varmak
vermek
yağmur
yağmurlu
yağmurluk
yaklaşık
yanlış
yapmak
yardımlaşma
yardımlaşmak
yarım
yatmak
yaz
yazlık
yedi
yelek
yemek
yeni
yıl
yine
yirmi
yirmi beş
yoğurt
yol
yolcu
yolculuk
yorucu
yukarı
yumurta
yurt
yurt dışı
yürümek
yüz
yüzmek
yüzük
zaman
ziyafet

Ünite 4
abla
acaba
acıkmak
acılı
ad
ada

adam
Adana
Adana kebabı
adres
affetmek
ağaç
ağrı
aile
akıllı
akmak
akşam
akvaryum
alın
alışveriş
almak
alo
alt
ama
ameliyat
Ankara
anlamak
anlatmak
anne
apartman
ara
araba
Arapça
arka
arkadaş
arzu etmek
asansör
aşağı
ayakkabı
ayna
ayran
babaanne
bahçe
bakkal
bakmak
balık
banka
basit
baş
başka
başlıklı
Batı
bazı
beceri
bedava
beğenmek
beklemek
ben
beş
betimleme
bey
beyefendi
bina
binmek
bir
birçok
birlikte

bisiklet
bitmek
biz
boş
boşluk
boyun
bölüm
bu
buçuk
bugün
bulvar
bura
Bursa
burun
buyurmak
büfe
büyük
cadde
canlandırmak
cevap
cevaplamak
civciv
cumartesi
cümle
cüzdan
çağlayan
çalışkan
çalışma
çalışmak
çanta
çarşamba
çeşitli
çevre
çıkmak
çiçek
çocuk
çok
çorba
damla
davranmak
dayı
defter
değerlendirme
değerlendirmek
değil
demek
ders
devam etmek
dışarı
diğer
dikte etme 
dil
dil bilgisi
dinlemek
doğru
Doğu
doktor
doldurmak
dolmak
döner
dönmek

dört
durmak
durum
düğün
dünya
düşürmek
düzenli
edebiyat
efendi
Efes
eğitim
ekmek
el
elbette
elli
emekli
erken
ertesi
eş
eşek
eşleştirme
etkinlik
ev
ev sahibi
evlenmek
ezogelin
fakülte
farklı
Farsça
felsefe
fırın
fotoğraf
fotoğraf çekmek
futbol
garson
gazete
gece
geçmek
gelecek
gelmek
genç
genel
geri
getirmek
gezi
gezmek
gibi
gitmek
göğüs
görev
görüşmek üzere
göz
güçlü
gülmek
güneşlenmek
güney
günlük
güzel
hafif
hafta
hafta sonu
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haftalık
han
hangi
hanım
hanımefendi
hastane
hayat
haydi
hazırlık
hediye
helal
her
hesap
hırsızlık
hız
hoca
İÇ
içecek
ifade
iki
ileri
ilgili
ilk
incelemek
insan
İskender
istasyon
istek
istemek
İŞ
işaretlemek
iyelik
iyi
İzmir
kaç
kadar
kadın
kahvaltı
kahvaltı etmek
kalem
kalıp
kalkmak
kanguru
kantin
kapalı
karakol
karar
karar vermek
karın
karşı
karşılıklı
kat
katılmak
kazanmak
kebap
kebapçı
kedi
kelime
kırmızı
kız
kim

kimse otel
kitaplık otoyol
konu oturma
KonyalI oturmak
koridor oynamak
koymak oyun
köpek ödemek
köşe öğle
kullanma öğrenci
kullanmak öğretmen
kulüp ön
kumsal önce
Kur'an-ı Kerim önemli
kuru fasulye örnek
Kuzey özür dilemek
küçük pahalı
kültür para
kütüphane park
lahmacun patlıcan kebabı
lokanta pazar
macera pazartesi
maden suyu peki
mahalle perşembe
manav pirzola
masa pişirmek
matematik plan
memur polis
mendil postane
mercimek poşet
merhaba rahatsız etmek
merkez rica
mesafe rica etmek
metin robot
metre saat
metro sabah
meydan sadece
meyve sağ
mezar sağlık
muhtar sağlık memuru
muhtarlık sahil
mutfak salı
müsait salon
nasıl saygılı
ne sayı
nere sebze
nezle seçme
not sekiz
not etmek selamlaşma
numara sen
0 sevgili
obez sevinmek
Ocak sevmek
oda seyretmek
okşamak sınıf
okul sırt
okumak silmek
olmak sinema
omuz sipariş
on beş siz
on iki soğan
on milyar soğuk

sokak yaşamak
sol yaşlı
son yatak
sonra yatakhane
sormak yavaş
soru yavru
söylemek yazar
söz yazım
spor yazmak
şaka yeğen
şaka yapmak yemek
şalgam suyu yemekhane
şarkı yenge
şehir yer
şimdi yetiştirmek
şu yıldız
takım yirm i
talep yirm i beş
tamam yok
tamamen yol
tamamlamak yorulmak
tanıtmak yön
ta rif etmek yukarı
taşımak yurt
tatlı yürümek
teklif yürüyüş yapmak
telefon yürüyüş yolu
temel yüzme
ter yüzmek
teşekkür etmek yüzyıl
tezgah zaman
tiyatro
top
toplantı

Ünite 5
aceleci

tutmak acımak

türbe açı

Türk açık

Türkçe açmak

türlü ad

Urfa kebabı ad tamlaması

uyumak adet

uzak adres

üç affetmek

ünite ağaç
üniversite ağız
üst ağlamak
üzeri ağrı
var ağrı kesici
vazo ağrımak
vedalaşma aile
vermek akıl
yakın akmak
yalan akşam
yan alan
yani alet
yanlış alın
yapmak alo
yardım altı
yardım etmek ama
yarın âmâ
yaş ana sayfa
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anahtar bilmek dede fabrika hemşire
anlamak bina defa fakülte hep
anlaşmak birçok değerlendirme farklı hepsi
anlatmak birkaç değerlendirmek fayda her
anne birlikte değil film herkes
araba bisiklet değiştirmek fotoğraf heyecan
araç boğaz demek fotoğraf çekmek hiç
araştırma bol demlik fotoğraf makinesi hobi
araştırmak borç dergi fotoğrafçı Hoş geldiniz.
arka boy ders Gaziantep ırmak
arkadaş boyamak derslik gece ışık
arkeolog boyun devam etmek gecelik ızgara
arkeoloji bölüm dış geçmek İÇ
arm ut bu dikkat gelecek iğne
asker buçuk dikkatli geleneksel iki
aşağı bugün dikmek gelmek İkram etmek
aşçı bulaşık dil gemi ilaç
ateş bulunmak dil bilgisi genellikle ileri
av burç dinlemek gerektirmek iletişim
avlu Bursa dirsek getirmek ilgi
avukat burun diş geveze ilgili
avukatlık buyurmak dişçi gitar ilk
ay bütün Diyarbakır gitmek ilkokul
ayak büyük diz giymek imam
aydınlık cam doğru göğüs insan
ayna cami doğum tarihi gökyüzü İstanbul
aynı can doktor göl istemek
ayrıca cep telefonu doktorluk gömlek İŞ
ayrılmak cetvel dolaşmak görmek işaretlemek
baba cevap dolu görsel itfaiyeci
bacak cevaplamak domates görüşmek iyi
bahçe ciğer döner götürmek izlemek
bahçıvan cirit dört gövde jandarma
bakır cümle dudak göz kaç
bakırcılık çabuk durmak gözlük kafa
bakkal çağırmak duvar gözyaşı Kahramanmaraş
baklava çağlayan duygu gün kahve
balık çalışmak duygulanmak güneş kalem
balık tutmak çalmak duymak günlük kalıp
baraj çam düdük güvenlik kalkmak
baş çanta düzenli güzel kapak
başarı çarpmak eczacı haber kapı
başlamak çarşı edebiyat hafta kapıcı
bayram çay efendi hafta sonu kaplan
bayramlaşmak çaydanlık eğitim hak kaptan
bazen çelimsiz el hakkında karamsar
bazı çeşitli ela hangi karın
bebek çiçek elbette hanım karşı
beceri çikolata elbise harika karşılıklı
beğeni çilingir eline sağlık hasta kaş
beklemek çimen en hatta kat
belki çizmek Erzincan hava katılmak
ben çocuk eski hava durumu kaybetmek
berber çocukluk eşofman hayal kaydetmek
beslemek çok eşya hayat Kayseri
beş çorap et haydi kazanç
bey çünkü etra f hayır kazanmak
beyaz dağ ev hayvan kazı
bilgi dağcılık evcil hazırlamak kelime
bilgisayar daha evet hazırlık kenar
bilim adamı dal evlat hemen kendi
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kere misafir plan sorun tırnak
kesmek muayene planlı soyadı Trabzon
keyifli muayene etmek polis söyleme trafik polisi
kırk muhabir portakal söylemek tuvalet
kırmızı mutluluk postacı spor tür
kısa müdür program stetoskop Türk kahvesi
kıvırcık mühendis proje su Türkiye
kıyafet mühendislik radyo sucuk uç
kıyı müzik rahat sulamak unutmak
kızarmak müzisyen Ramazan Bayramı sunmak usta
kızmak namaz reçete sunucu uygarlık
kilit namaz kılmak rehber susam uygun
kilo nasıl renk süre uyku
kim ne resim süs uykulu
kişi ne zaman ressam süslemek uzun
kişilik nehir ressamlık sütçü üç
kitap nere rica etmek şapka üniforma
koku neşeli röportaj şeftali ünite
kol niçin saat şehir üniversite
Kolay gelsin. nihayet sabah şeker üst
konuşmak nöbetçi sabır şekerlik üşütmek
kopyalamak 0 saç şekil ütü
korkmak oda sağlık şey ütü yapmak
kötü okşamak saha şikayet üzeri
kötülük okul sakal şikayetçi var
köy okumak sakin şimdi vazo
köylü olmak sanatçı şoför vermek
kuaför oluşturmak saray şoförlük veteriner
kulak organ sarılmak şöyle vücut
kullanmak ortaokul satmak şu yakalamak
kurtarmak oturmak satranç tahmin etmek yakın
kuş oynamak sayfa takım elbise yakışmak
kutsal oyun saygın takip etmek yalnız
kutu ödev sebze tamamlamak yan
küçük öğrenci seçmek tamirci yanlış
kültür öğretmen ses tanıma yapıştırmak
künefe öğretmenlik sevgi tanımak yapmak
kütüphane ölçmek sevinç tanıtmak yaprak
lavabo ömür sevinmek tarihî yara
lira ön sevmek tarla yararlanmak
lise önce seyahat etmek tasarım yarasa
liste önlük seyretmek taşımak yaş
lütfen öpmek sıcak ta t yatak
mahkeme örneğin sıkılmak tatlı yaz
makas örtü sınıf tava yazar
manav öyle sırt tavşan yazdırmak
mandalina özgeçmiş sim it taze yazmak
mangal özlemek sinema tedavi yerleştirmek
mantı pantolon sinirlenmek tedavi etmek yeşil
marangoz para sinirli tek yetiştirmek
masa parmak sivri tekrar yetmek
mavi pastane siyah telaffuz yıkamak
mektup pek siz telefon etmek yıl
memnun pekâlâ soğuk televizyon yok
merhaba pencere soğuk algınlığı teneffüs yol
merkez perde sohbet etmek tepsi yönetmen
meslek peynir sokak terazi yönlendirme
metin pijama son terzi yürek
meyve pilot sonra teşekkür etmek yürümek
mezun olmak pirzola sormak tezgah yuruyuş
mimar pişirmek soru tıraş yüzme
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yüzmek bardak değişiklik gök gürültülü
zaman basamak deniz gökkuşağı
zayıf basınç derece gökyüzü
ziyaret basit ders gömlek
zor basmak devam görmek
zürafa baş diğer Göteborg

Ünite 6 başlamak dikkat götürmek

acele etmek bebek dil göz

acil beceri dil bilgisi güle güle

aç beden dilemek gün

açık
açıklama

beğenmek
ben

dinlemek
dinlenmek

güneş
güneşli

açılmak
açmak
ad

Bingazi
binmek
bir

doğum günü
doktor
dokunmak

güney
günlük
gürlemek

adam biraz dolmuş güvenlik

adet birden dolu güzel

Adıyaman
ağaç
ağız
aile
akşam
alan
Allah

birinci
bisiklet

dondurma
dondurucu

hafta
hafta sonu

bitirmek dönmek hakem
bitmek dört hâl
boy
bölüm

dua
durak

hâlâ
Hamburg

bu durmak hangi

almak
bugün
bulmak

durum
dün

hareket 
hareket etmek

alt bulut dünya hastane
altı bulutlu eğitim hava
altın bunaltıcı eğlenmek havaalanı
ama bura el hayat
aman burun elbise haydi
Amman buyurmak emlakçı hayır
Amsterdam büyük emniyet hayvanat bahçesi
an canlandırmak en hazırlamak
Anadolu canlanmak esmek hazırlık
anahtar cep eşya hemen
Ankara cep telefonu et hepimiz
anlatmak cevaplamak ev her
anne cisim evet herhangi
anons cümle fayton herkes
Antalya çağrı fazla heyecan
ara çanta fırtınalı heyecanlı
araba çardak fik ir hız
arabacı çarşamba film hızlı
araç çay firma hizmet
aramak çevre fotoğraf Hollanda
arka çıkarmak fotoğraf çekmek HollandalI
arkeoloji çıkış Frankfurt hostes
artırmak çıkmak gazete Hoş geldiniz.
at çiçek gecikme Hoşça kal.
atlet çim gecikmeli ılık
atlı Çinli geç ıslak
avukat çocuk geç kalmak ıslanmak
ay çok geçmek İÇ
ayak çökmek gelecek içecek
ayakkabı çünkü geniş ifade
azalmak daha gezi ihtiyaç
baba dakika gezmek iki
bağlamak değerlendirme girmek ileri
balık değerlendirmek gitmek ilgili
balıkçı değil giymek ilk
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ilkbahar
iniş
insan
iptal olmak 
İstanbul 
istemek 
İŞ
işaret
İtalyan
iyi
İzmir
kabin
kaç
Kahire
kahverengi
kalabalık
kalın
kalıp
kalkmak
kanat
kantin
kapak
kapanmak
kapatmak
kapı
kaplamak
kar
kararmak
kardan adam
kardeş
karın
karışık
karlı
karşı
kart
kat
kavram
kaydırak
kayıt
kaza
kazanmak
kedi
kelime
kemer
kendi
KenyalI
keyifli
kırmak
kısa
kısım
kış
kibar
kilo
kim
kişi
kol
kolay
koltuk
komedi
konu
koşmak



kulak
kullanılmak
kullanım
kullanma
kullanmak
kural
kuş
kültür
kütüphane
laboratuvar
Londra
Los Angeles
lütfen
madalya
mangal
masa
maske
memnun kalmak
merhaba
merkez
meslek
metro
mevsim
mezun
m illî
minibüs
motorlu
motosiklet
motosikletçi
mühendis
müze
Napoli
nasıl
ne
neden
nefis
nere
nesne
niçin
o
oda
oğul
oksijen
okul
okumak
olmak
on
orman
orta
ortaya çıkmak
Osmanlı Devleti
otel
otobüs
otomobil
oturmak
öğle
öğrenci
öğretmen
ölmek
ön
önemli

örnek sis
öyle sisli
panel sivri
pano siyah
park siz
parti soğuk
pasaport sokak
pastane son
pazar sonbahar
pazartesi sonra
Pekin su
piknik süre
pilot sürmek
pist surucu
poğaça şampiyona
poşet şart
raf şehir
rahat şekil
rapor şemsiye
resim şenlik
rötar şimdi
rüzgâr şu
rüzgârlı tabak
saat tabii ki
sabah tablo
saç Tahran
sağ takmak
sağanak taksi
salı tam
salıncak tamam
sanatçı tamamen
sandalye tamamlamak
saniye tanıma
Sao Paulo tanımak
sararmak tarih î
Saraybosna taşıma
satmak taşıt
savaş ta til
sayı tehlike
sayılı tekerlek
sayın tekerlekli
seçmek tekrar
seçmek temel
sefer tercih
sekiz tercih etmek
sen terk etmek
sergi teşekkür etmek
serin tok
ses toplamak
sevinmek topuk
seyahat Trabzon
seyretmek trafik
sıcak tren
sıcaklık tur
sıkışık turistik
sıklık Türk
sınav Türkiye
sınıf uçak
sıra uçmak
sıralama uçurmak
silgi uçurtma

uçuş modu
ulaşım
unutmak
uygun
uzak
ünite
üniversite
Ürdünlü
üst
üzere
üzeri
vapur
var
varmak
Varşova
vasıta
vermek
yağmak
yağmur
yağmurlu
yağmurluk
yakın
yaklaşık
yakmak
yan
yapmak
yaprak
yardım
yarın
yarış
yarışmacı
yasak
yaz
yazı
yazmak
yemek
yer
yerleşmek
yok
yol
yolcu
yolculuk
yönlendirme
yüksek
yüzme
yüzmek
zaman
zemin
zirve

Ünite 7
acil
açıklama
açıklamak
açılmak
ad
adres
ağır
aile
almak
alo

altı
altmış
ama
an
Anadolu
Ankara
anlamak
anlatmak
anons
ara
araç
aramak
arkadaş
aslan
aslında
aşağı
ayı
ayrıca
az
baba
bağırmak
bağlantı
bahsetmek
bakmak
balina
bardak
baş
başka
başlamak
başvurmak
batarya
bazen
bazı
beceri
beğenmek
beklemek
belli
ben
benzer
beri
beş
bey
bildirim
bilet
bilgi
bilgisayar
bilgisayarcı
bilmek
binmek
bir
biraz
birbiri
birkaç
birlikte
bitmek
biz
boş
boy
boyunca
bozulmak
bölüm
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bu
bugün
bulaşık makinesi
bulmak
buluşma
buyurmak
buzdolabı
bütün
cadde
cep
cep telefonu
cevaplamak
cümle
çağırmak
çağlayan
çalışma
çalışmak
çalıştırmak
çalmak
çekmek
çevirmeli telefon
çıkmak
çift
Çin
çita
çocuk
çok
çünkü
dağ
daha
daima
dakika
davet etmek
davetiye
davetli
davul
dayanıklı
değerli
değil
demek
devamlı
diğer
dil
dil bilgisi
dilek
dinlemek
dinlenmek
doğmak
doğru
doğum günü
dokunmak
dokunmalı
dokunmatik
doldurmak
dost
dönem
dönüş
duman
durum
duymak
düğün

dün
dünya
efendi
eğlenceli
eğlenmek
eksik
elbette
en
e-posta
eski
eşleştirmek
ev
ev telefonu 
Everest 
evet
evlenmek
Eyvah!
fakir
fare
farklı
fazla
fiil
fil
fiyat
form
fotoğraf
fotoğraf çekmek
gazete
gece
geçmiş
gelmek
genç
genellikle
gerçek
getirmek
gidiş
giriş
girmek
gitmek
göndermek
görev
görmek
görüntülü
görüşmek
göz
gözden geçirmek
gözlemek
gözlük
güçlü
güler yüzlü
gülmek
gün
gündüz
güvercin
haber
haberci
haberleşme
haberleşmek
hafif
hafta
hafta sonu

hâl
hâlâ
hangi
hanım
hanımefendi
hastane
hat
hatırlamak
havayolu
hayat
hayırlı
hayvan
hazırlık
hediye
hemen
henüz
her
heyecan
heyecanlı
hırsız
hızlı
hiç
hikâye 
hoparlör 
icat etmek 
iddia
iddiaya girmek
ifade
iki
ilan
ilerlemek
iletişim
iletişim kurmak
ilgili
ilk
incelemek
indirim
insan
inşallah
internet
internet sitesi
İstanbul
istek
istemek
İŞ
iş başvurusu 
iş ilanı 
işaretlemek 
iyi
kablo
kabul etmek
kaç
kadar
kalabalık
kalem
kapatmak
kapı
kaplumbağa
karşılaştırma
kart
kasa

kavram
kaygılı
kelime
kendi
kervan
kervancı lık
kervansaray
kesilmek
kırmızı
kısa
kısaltmak
kısım
kız
Kızılay
kilo
kilogram
kilolu
kim
kirlilik
kitap
klavye
kolay
komut
konuşma
konuşmak
korkunç
kral
kredi kartı
kullanım
kullanma
kullanmak
kurmak
kutlama
kutlamak
kültür
kütüphane
lamba
manyetolu telefon
masa
mektup
mektuplaşmak
merak
merhaba
mesaj
mesaj göndermek
monitör
mutlu
mutluluk
mümkün
müşteri
nadiren
nakit
nasıl
ne
ne kadar
ne zaman
nere
neşeli
niçin
nihayet
normal

numara
numaralı
nüfus
o
oğul
okumak
olmak
on
on sekiz
ortaya çıkmak
OsmanlI Devleti
otobüs
oturmak
ödemek
öfkeli
öğrenci
öğrenme
öğrenmek
önce
önem
öyle
özel
özgeçmiş
özür dilemek
pahalı
panda
paylaşmak
pazar
posta
posta kartı
postacı
raf
rahatlık
Rekorlar Kitabı
rica
saat
sabah
sabırlı
sadece
sahip
saldırgan
salon
santimetre
satıcı
satın almak
satır
saye
sayfa
sayı
sayısal
sebep
sekiz
sekreter
Selçuklular
sen
sevgi
sevgili
sevimli
sevinmek
sıfat
sık
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sınav yan anne bu dondurma
sıra yani anneanne buçuk doymak
sinirli yanlış Antalya bugün dönmek
siz yapmak ara sıra bulmak dört
sokak yardım araba buluşmak durum
sol yarım arkadaş bura dut
son yaş aslında buyurun duymak
sonra yaşlı ateş buz düğün
sonuç yavaş avlu Büyükada dün
söylemek yaymak Avusturya cami düşlemek
söz yazdırmak ay can düşünmek
süre yazı ayakkabı cennet efendi
şarj yazıcı Ayder Yaylası cevap Efes
şehir yazmak aynı cevaplamak eğlenmek
şey yeni ayran cevizli el
şifre yer ayrılmak cuma elbise
şikâyet yıl baba cümle en
şimdi yılan babaanne çabuk erken
şirket yırtıcı bacak çadır eser
şu yok bağlı çalışmak eski
tabii yoksul baklava çalmak esna
tahmin etmek yol bakmak çarşı eşleştirmek
taksit yolculuk balık çay eşsiz
tamam yorgun balık tutmak çekmece et
tamamlamak yorgunluk balon çevre etkinlik
ta rif yorulmak Bartın çeyrek ev
ta rif etmek yukarı basit çıkarmak evet
tarih yuva baş çıkmak fakülte
taşımak yük başka çiçek fıkra
tek yüksek

yüz

Batı Karadeniz çikolata fırlamak
tekrar bayram çim Fırtına Vadisi
telefon

j
zaman bayram harçlığı çocuk fiyat

telefon etmek zarar bayramlaşmak çok fotoğraf
temel zehirli bayramlık çünkü fotoğraf çektirmek
tepe zil beceri dağ fotoğraf makinesi
terim zor beğeni dağcı Gaziantep
teşekkür etmek zürafa beklemek daha Gaziantepli
timsah bel dahil gece
tuşlu telefon 
Türk

Ünite 8
abdest almak

belde
ben

davet
davet etmek

geçirmek
gelecek

Türk Lirası acenta beraber davul geliştirmek
Türkistan açmak beş dede gelmek
Türkiye ad bey defa genel
ucuz adres beyaz değil genellikle
uçak ağaç bilgi değişik Gerede
ulak ağlamak bilmek değiştirmek gezi
ulaşım Ağrı Dağı binmek demek gezmek
ulaştırmak ağrımak bir deniz gitmek
unutmak Ağustos biraz dışarı giymek
uygulama aile birçok Dışkapı giysi
uygun Akdeniz birkaç dil gizemli
uzun akşam birlikte dil bilgisi gönül
ünite alışveriş bitmek dilemek görmek
üniversite almak biz dinlemek görüşmek üzere
üst ama bol diyet götürmek
üzgün Amasra Bolu doğa göz
var amin boş doğru göz kırpmak
vermek anı bölge Doğu Karadeniz gözlük
vitrin Anıtkabir bölmek doktor gül
yağmak Ankara bölüm dolap gülmek
yağmur anlatmak böylece dolayı gümüş
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g ü n kalkmak mevsim rehber şirin
günaydın kalmak m illet saat şirket
güneş kalp misafir saatlik şömine
güneşlenmek kamp misafirperver sabah tabiat
gürültü Kapadokya misket sadece tabii
güzel kapı mola Safranbolu tablet
haber kar mola vermek sağlamak Tac Mahal
hafta sonu kar topu mutfak sağlık taksit
hala Karadeniz mutlu sağlıklı tamam
halay çekmek kardeş mübarek sahil tamamlamak
hamam kasap mühendis Samsun tarih
hangi kat namaz sanat tarihî
hanım katılmak namaz kılmak sauna ta til
harçlık katkı nasıl savaş ta til köyü
hareket etmek kavram ne selam ta til yapmak
hava kayıt nere selamlaşma tatlı
havuz kaymak nesne semt tatlıcı
haydi Kayseri nice sen tavşan
hayvan kelime niçin serinlemek taze
hazır Kemer 0 ses tebrik
hazırlamak kenar oğul seslenme tebrik kartı
hazırlık kendi okul sevgi tekrar
Haziran kestane okumak sevgili telefon
hediye keşif olmak sevinmek televizyon
hem keyif on sevmek temel
hemen kez ora seyahat temiz
hep kır Ordu seyahat etmek Temmuz
her şey kış orta sıcak tercih etmek
heyecanlı kıyafet ortalama sıcakkanlı termal havuz
hiç kız otel sıralamak teşekkür etmek
hiçbir Kız Kulesi otobüs sızı top
hoplamak Kızılay oynamak sincap toplam
Hoş geldiniz. Kızılcahamam ödeme sisli toplamak
Hoşça kal. kilometre öğle siz torun
huzurlu kim öğrenci soğuk tren
hüzünlenmek kişi öğrenmek Soğuksu M illî Parkı tur
ısıtmak kitap öğretmen sohbet etmek turist
İÇ kolay öğün sokak turistik
içeri komik ön son turizm
içmek komşu önce sonbahar tutmak
ifade konfor önemli sonra tür
iki koymak öpmek sormak Türk
il köpek öyle soru Türkiye
ilçe köy özel sosyal uçak
ilgi kumsal özlemek söylemek ulaşmak
ilgi duymak kurmak Pamukkale spor unutmak
ilgili kusura bakmak pansiyon spor aleti uyanmak
ilginç kuş para su uygun
ilk kutlama pazar sucuk uyumak
ilkbahar kutlamak pek çok Sultanahmet uzak
imza kutlu olmak peki Sümela Manastırı uzun
inci kültür Peribacaları süre Uzungöl
indirim lira peşin süt üç
insan lokanta peynir şair ülke
istemek lokma tatlısı piknik şehir ünite
iyi lokum plan şeker ürün
kaç masa pul şekerli üzmek
kahvaltı Mayıs pusula şenlik var
kahvaltı etmek mekân rahatlamak şey vedalaşma
kahve melek Ramazan Bayramı şimdi yağışlı
kalabalık merak etmek rastlamak şimdilik yakın
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yalnız
yan
yanlış
yapmak
yaralı
yardım etmek
yarın
yaşasın
yavru
yayla
yazı
yelkenli
yemek
yeni
yer
yeşil
yetişkin
yetişmek
yıldız
yıllık
yirmi
yiyecek
yoğurt
yok
yol
yolculuk
yorulmak
yönelik
yöresel yemek
yurt dışı
Yücetepe
yürümek
yürüyüş
yüz
yüzme
yüzmek
yüzük
zaman
zil
ziyaret etmek
zor
zurna

YEDİ İKLİM TÜRKÇE A l DERS KİTABI $  Dizin 189



►  3 i  z  Kosovalıyız.
►  S i s  nerelisiniz?
► Onlar yürüyor mu?

A l /  1. ÜNİTE

• mı ? /  değil
- Bu kedi mi?
- Evet. O, kedi. /Hayır. O, kedi değil.

• var /  yok
- Sınıfta ne var?
- Sınıfta sıra, sandalye, masa ve tahta var.
- Sınıfta buzdolabı var mı?
- Hayır, sınıfta buzdolabı yok.

• Çokluk eki (~lar)
► Elmalar: iki, üç, dört... elma

« bu, şu, o; burada, şurada, orada
- Bu ne?
- Bu, bîr kuş.
- Şu ne?
- 0, köpek.
- Burada bir kuş, şurada bir köpek var.
- Orada da bir köpek var.
- Bu kuş ve şu köpek çok sevimli. 0 köpek 

ürkütücü.

• Bulunma hâli eki (-dA)
► Masada üç kitap var.

A l /  2. ÜNİTE

• Emir
► Kapıyı , hemen dışarı !

• Şimdiki zaman (-yor)
► Biz, Yunus Emre Türk Kültür Merkezînde Türkçe 

öğreniyoruz.

• Şahıs zamirleri
► .?en öğretmenim.
► $@; nasılsın.
► O, doktor.

• İyelik
► O adam benim babam.
► Senin adın ne?
► Erol'un arabas yeni.
► Bizim öğretmenimiz çalışkan.
► Sizin adı iz ne?
► Onların evi Türkiye'de.

• Hâl Ekleri
► Oğuz ceketin giyiyor, iş gidiyor. O, iş e çok 

çalışıyor. Saat beşte iş

A l /  3. ÜNİTE

• Belirli Geçmiş Zaman (fiillerde) -(İ)Dİ
► Ben dün çok televizyon seyret m.

« Ek Fiil (isim cümlelerinde kullanımı) -(İ)Dİ
► İki yıl önce üniversite öğrencisîy* m. Şimdi, 

ben bîr avukatım.

• Zaman Zarfları
► Dü sinemaya gittim.
► Yarır sınav var.
► ülkeme dönüyorum.
► H e r  gün b eşi ç e y re k  g e çe  derse başlıyorum.

• -mak istemek
► Türkçe öğrenmek istiyc

• - ile /-y  la
► Uçak Ankara'ya gidiyorum.
► Cuma günleri eşim yemeğe çıkıyoruz.

• Belirtme hâli eki (-ı, -i,-u,-ü)
► Antalya'yı gez
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* -II,-SİZ,-ilk
► Yağ .1 yemekler yemiyorum.
► Şeker çay içiyorum.
► Tuz ukta hiç tuz yok.

* saat, dakika, buçuk, yarım, çeyrek
► Saat on iki buçul.
► Beş konuşalım mı?

* -I... geçmek, -A... var, -I... geçe, -A... kala
► Saat dokuz beş
► Saat on on görüşelim.

• -dan beri, -dır
► 1999 yılından beri Türkiye'deyim.
► On dört yıldır Türkiye'deyim.

Al - 8. ÜNİTE

* Al Konularının Genel Tekrarı

A l /  4 . ÜNİTE

• İyelik
► O adam benim babam.
► Senin adın ne?
► Erol'un arabası yeni.
► Bizim öğretmenimiz çalışkan.
► Sizin adınız ne?
► Onların evi Türkiye'de.

• -dan ... -a kadar
► Her gün sabah dokuzdan akşam altıya kadar 
çalışıyorum.

• Gelecek zaman
► Yarın kütüphaneye gideceğim.

A l /  5. ÜNİTE 

• Îsîm tamlamaları
► arabanın camı, suyun sıcaklığı, okulun kapısı...

A l /  6. ÜNİTE

• -ki /  -Daki
► Duvardaki saat bozuk.
► Dün ü ders çok eğlenceliydi.

• -(ı)ncı
► Onlar sekiz nci katta oturuyor.

A l /  7 . ÜNİTE

• -den daha ...
► Baklava, sütlaçtan daha tatlı.

• en ...
► İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri.
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