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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Akif Ersoy

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

    

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif Ersoy
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Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
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Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
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İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Akif Ersoy



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

               

          Mustafa Kemal Atatürk



Türkçe sevdalısı sevgili öğrenciler, 

Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir dünyaya kapı aralamak demektir. Yeni insanlarla 
tanışmak, yeni dostluklar kurmak demektir. İnsanın her şeyden önce kendisiyle 
ve çevresiyle barışık olması demektir aynı zamanda. Yeni bir dil öğrenmek, 
gökyüzünde kanatlanıp enginlerde narin narin süzülmek demektir. 

İşte sizler böyle bir yolculuğa çıkmış bulunuyorsunuz. Dünyada en çok 
konuşulan diller arasında yer alan Türkçeyi öğrenmekle aynı zamanda geniş 
ve yaygın bir coğrafyaya da ulaşacaksınız. Böylece kendinizi sınırlamadan daha 
farklı dünyaları tanıma imkânını bulacaksınız. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bir süredir devam eden 6-12 yaş 
seviyesine uygun “Hayat Boyu Türkçe I-II-III” öğrenci ve çalışma kitaplarını sizlere 
sunma imkânını elde ettik. 

Sizlere Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan bu ders ve çalışma kitapları Millî 
Eğitim Bakanlığı tarihinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu tür çalışmaların 
hiç kuşkusuz devamı da gelecektir. Sizler Türkçe öğrenerek yeni dünyalara kanat 
açarken bizler de Türkçe öğretmenin mutluluğunu yaşayacağız. 

Hayat Boyu Türkçe (6-12 Yaş) I-II-III öğrenci ve çalışma kitaplarının hazırlanması 
sürecini başlatan selefime, bu kitapları hazırlayan yazarlarımıza, kitaplara 
akademik destek sağlayan hocalarımıza ve kitapların hazırlanması sırasında 
katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Biz bir mum yaktık, diğer mumlar da burada tutuşsun. Yakından uzağa bütün 
dünyayı ve insanlığı aydınlatan bir meşaleye dönüşsün. Bu temennilerle sizleri 
en içten dileklerimle selamlıyorum. Allah’a emanet olunuz. 

                                                                                                         Mehmet Nezir GÜL 

  HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ 
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YİYECEKLER

Yiyecekler

1.Ünite

Günaydın Ahmet 
kantine gidiyorum. Sen de 

bir şey ister misin?

Teşekkür ederim 
Meryem. Ben tokum.

 KANTİN



temel ihtiyaclar 13

1. Okuyalım-Öğrenelim

zeytin

yumurta reçel

tereyağı

et

makarna

Kahvaltılık Yiyecekler

Öğün Yemekleri

 kuru fasulye

bal

peynir

çorba patates

balık
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2. Okuyalım-Cevaplayalım

Kerem
Anne
Kerem 
Anne  
Kerem 
Anne 

: Anne çok açım. Kahvaltıda ne var?
: Peynir, zeytin, bal ve tereyağı.
: Yumurta var mı?
: Hemen getiriyorum.
: Teşekkür ederim anne.
: Afiyet olsun, oğlum.

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Kahvaltı

Kerem yumurta istiyor.

Kerem kahvaltıda domates yiyor.

Kerem süt içiyor.
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3. Okuyalım-Cevaplayalım

Misafir
Merhaba ben Emine. Bugün çok mutluyum. Çünkü dedem 

ve ninem bize geliyor. Akşam yemeğinde beraberiz. 
Annem onlar için yemekler hazırlıyor.  Ben de ona yardım 
ediyorum. Yemekte çorba, köfte ve makarna var. Ben de 
salata yapıyorum. Salatada domates, salatalık ve marul 
var.

Dedemi çok seviyorum. Dedem ile oyunlar oynuyoruz.  
Dedem bana masal anlatıyor. Ben çok eğleniyorum.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 

1. Emine niçin mutlu?
    _______________________________
2. Yemekte neler var?
    _______________________________
3. Salatayı kim yapıyor?
    _______________________________
4. Salatada neler var?
    _______________________________
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4. Okuyalım-Öğrenelim

şeker şeker-lik

tuz tuz-luk

kitap kitap-lık

çöp çöp-lük

�

�

�

�

öğretmen-lik anahtar-lık fidan-lık
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5. Yazalım-Öğrenelim

Boşlukları dolduralım.

� � �

göz

göz-lük

ayakkabı

ayakkabı____

kalem

kalem____

1. Odamda büyük bir kitaplık var. 
2. Dedem göz____ takıyor.
3. Annem bana yağmur____ alıyor.
4. En sevdiğim meslek öğretmen____

5. Kulak____ nerede satılır?
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6. Okuyalım-Öğrenelim

ekmek

tekil çoğul

ekmek-ler

muz muz-lar

patates

yumurta

domates

patates-ler

yumurta-lar

domates-ler

elma elma-lar

�

�

�

�

�

�
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Çay çok sıcak.            Çaylar çok sıcak.

Domates kırmızı.     Domates__  kırmızı.

Yemek hazır.      Yemek__  hazır.

Çikolata çok güzel.     Çikolata__  çok güzel.

Marul taze mi?      Marul__  taze mi?

dondurma dondurmalar

�

�

�

�

�

7. Yazalım-Öğrenelim

Boşlukları dolduralım.
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8. Okuyalım-Cevaplayalım

Alışveriş

Yusuf  : Günaydın      
         bakkal amca.
Bakkal : Günaydın. 
Yusuf  : Dondurma ve   
         çikolata istiyorum.
Bakkal : Dondurma ve   
  çikolatalar burada.
Yusuf  : Bunlar kaç lira?
Bakkal : Dondurma 1 lira,   
  çikolata 50 kuruş.
Yusuf  : İki çikolata,    
         bir dondurma  
  istiyorum.
Bakkal : Buyurun, hepsi 2 lira.
Yusuf  : Buyrun paranız.
Bakkal : Allah bereket versin.
Yusuf  : Teşekkür ederim.

 Yusuf iki çikolata alıyor.

 Yusuf bakkaldan limonata alıyor.

 Dondurmanın fiyatı 75 kuruş.

 Yusuf alışveriş için 2 lira ödüyor.

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.
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İçecekler

1.Ünite

İÇECEKLER

1. Okuyalım-Öğrenelim

 süt

 su

sodakahve

ayran

salep

limonata

çay

meyve suyu
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Kantinde
Mehmet : Merhaba, Ali abi.
Kantinci : Merhaba, Mehmet. Ne istiyorsun?
Mehmet : İçecek ne var?
Kantinci : Ayran, soda, meyve suyu, süt, çay ve kahve var.
Mehmet : Meyve suyu kaç lira?
Kantinci : 1 lira.
Mehmet : İki kutu meyve suyu istiyorum.
Kantinci : Buyur. 
Mehmet : Teşekkür ederim.

2. Okuyalım-Konuşalım

Benzer konuşmalar yapalım.
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3. Dinleyelim-Cevaplayalım

1. Rabia hafta sonu nereye gidiyor?
   __________________________
2. Rabia parkta ne yapıyor?
   __________________________
3. Rabia’nın babası ne seviyor? 
     __________________________
4. Rabia hangi içecekleri içiyor?
     __________________________

Cevaplayalım.

Hangi içecekleri seversiniz? Yazalım.

meyve suyu

SÜT
soda

kahve
su

çay

limonata
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Sıcak ve soğuk içecekleri yazalım.

Aşağıdaki diyaloğu okuyalım.

ayran

çay

meyve suyu

limonata

kahve

süt

su

soda

Soğuk İçecekler Sıcak İçecekler

4. Okuyalım-Yazalım

  A : Kahvaltıda ne içersin?
B  : Süt içerim. Peki sen ne içersin?
A : Ben de meyve suyu içerim.
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Kıyafetler

1.Ünite

KIYAFETLER

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

pantolon

kemer

gömlek

çorap

ceket

etek

kazak

kaban

bluz

mont

şapka

tişört

kravat

elbise

ayakkabı

şort

1. Okuyalım-Öğrenelim
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2. Okuyalım-Öğrenelim

Kadın kıyafetleri

Erkek kıyafetleri

bluz

gömlek

çanta

palto

etek

pantolon

eşarp

kazak

elbise

mont

manto

yelek
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3. Okuyalım-Cevaplayalım

Hediye
Elif    : İyi günler Ayşe. 
Ayşe : İyi günler Elif.
Elif   : Nereye gidiyorsun?
Ayşe : Oğluma hediye almaya gidiyorum.
Elif    : Neler almayı düşünüyorsun?
Ayşe : Mavi bir kazak ve siyah ayakkabı almayı        
      düşünüyorum. 
Elif    : Kolay gelsin, görüşmek üzere.
Ayşe : Teşekkür ederim. Görüşürüz.

 Ayşe alışverişe gidiyor.

 Ayşe Elif ile karşılaşıyor.

 Ayşe, kızına hediye almaya gidiyor.

 Ayşe oğluna kırmızı kazak alıyor.

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.
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4. İşaretleyelim
Kıyafet 

Adı Erkek Kadın Yazlık Kışlık

	

Mont

	

	

	

	

	

Merhaba benim adım Yasemin. 
Üzerimde kırmızı kazak, mavi etek 
var. Ayakkabılarım siyah.

Kıyafetlerimizi anlatalım.
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Tamamlayalım.

Yazalım.
                               Kışlık        Yazlık

5. Okuyalım-Cevaplayalım

Murat

Satıcı 

Murat 

Satıcı

Murat 
Satıcı
Murat
Satıcı
Murat
Satıcı

: İyi günler. Kazak almak 
istiyorum.

: İyi günler. Kışlık 
kıyafetlerimiz burada. 
Hangi renk kazak 
istiyorsunuz?

: Yeşil bir kazak almak 
istiyorum.

: Hemen getiriyorum. Başka bir şey istiyor 
musunuz?

: Bir de tişört almak istiyorum.
: Tişörtler ve diğer yazlık kıyafetler şurada.
: Beyaz bir tişört istiyorum.
: Buyurun.
: Teşekkür ederim, bu kazağı ve tişörtü alıyorum.
: Güle güle giyin.

1. Murat____________ kazak alıyor.
2. Murat beyaz ___________ alıyor.

1. Tişört                        ________    ________
2. Kazak                        ________    ________
      

Kıyafet Alıyorum
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6. Okuyalım-Yazalım

Bu bir çanta mı?
Evet, bu bir çanta.
Hayır, bu bir çanta değil.

O gözlük senin mi?
_________________
_________________

Gömleğin rengi beyaz mı?
_________________
_________________

Ayakkabılar yeni mi?
_________________
_________________

A : Bu bir ceket mi?
B : Evet. / Evet, bu bir ceket.

A : Bu bir mont mu?
B : Hayır. / Hayır, bu bir mont değil.

A : Bu bir ayakkabı mı?
B : _____  / ________________

A : Bu bir çorap mı?
B : _____  / ________________

Soruları örnekteki gibi cevaplayalım.
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   1. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazalım.

a. Günde üç __________ yemek yerim.
b. Soda __________ bir içecek.
c. Peynir ve zeytin __________ yiyecekler.
ç. Kahve __________ bir içecek.
d. Kahvaltıda __________ içerim.

2. Karışık kelimelerle örnekteki gibi cümleler kuralım.

a. tişört / kıyafet  / yazlık / bir
    Tişört yazlık bir kıyafet.
b. balık / yemekte / var / salata / ve 
    _________________________________
c. fırından / alırım / ekmek / her sabah 
    _________________________________
ç. sıcak / soğuk / çay / ayran / içecek
    _________________________________
d. değil / mont / bir / kıyafet / yazlık
    _________________________________

   3. Cümleleri uygun soru ekleriyle tamamlayalım.
a. Bu kitap senin _____?
b. Bugün hava soğuk _____?
c. Mağazada ayakkabı var _____?
ç. O, bir tişört _____?

7. Değerlendirme

çay

soğuk

öğün

kahvaltılık

sıcak
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Yazlık Kıyafetler Kışlık Kıyafetler

________________________                        _______________________

________________________                        _______________________

________________________                        _______________________

________________________                        _______________________

bal
yaz
su
muz
pantolon
sarı

4. Kelimeleri örnekteki gibi eşleştirelim.

5. Kelimeleri ‘‘-lık,-lik,-luk,-lük / -lar,-ler’’ ile   
 tamamlayalım. 

6. Yazlık ve kışlık kıyafetleri yazalım.

a. Doktor___ zor bir meslek.
b. Öğrenci___ okuldan çıkıyorlar.
c. Öğretmenimiz göz___ takıyor.
ç. Şeker___ dolabın içinde.
d. Çocuk___ bahçede futbol oynuyor.

meyve
mevsim
renk
içecek
kahvaltılık
kıyafet

tişört kaban
bluz eldiven

kazak mont
şapka şort
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8. Eğlenelim

K I Y

O

U

Ğ

S

A

K

F E T

Bulmacayı çözelim.

8

3 2

1

4

6

7

8

5

LIMONATA

YAZ
TUZLUK

TOKKABAN

KAHVALTI
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MESLEKLER

Gezelim-Görelim

	

Merhaba çocuklar, ben 
Keloğlan. Şimdi Türk 
yemeklerini öğreniyoruz. 
Aşağıdaki yemek Akçaabat 
köftesi. İçinde  kıyma, 
soğan, ekmek ve tuz var. 
Tadı çok lezzetli. Size de 
tavsiye ediyorum.

Akçaabat Köftesi-Trabzon



!

MESLEKLER

2.UNITE
● Meslekler
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MESLEKLER

Meslekler

2.Ünite

 
Boğazım 

ağrıyor ve burnum 
akıyor.

Şikâyetin 
nedir?

Tamam seni 
muayene 
edelim.
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1. Okuyalım-Öğrenelim

berberboyacı kasap

tamirci

çiftçiitfaiyecişoför

terzi öğretmen

elektrikçi

pilot

polis
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Mesleğimizi Seçelim

2. Okuyalım-Cevaplayalım

: Bugün konumuz meslekler. Ayşe, hayalindeki 
meslek nedir? 

: Doktor olmak istiyorum. 
: Neden ? 
: Hasta çocukları tedavi etmek istiyorum. 
: Harika. Peki, Tarık sen ne olmak istiyorsun? 
: Ben de polis olmak istiyorum öğretmenim. 
: Neden ? 
: Çünkü polisler insanları korur.
: Aferin çocuklar. Sizi tebrik ederim. 

Öğretmen

Ayşe
Öğretmen
Ayşe
Öğretmen
Tarık
Öğretmen
Tarık
Öğretmen

Doktor hastaları tedavi eder.

Polisler insanları korur.

Ayşe, hemşire olmak istiyor.

Tarık, asker olmak istiyor.

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.
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Terzi    
 Elbise diker. 

Polis
Bizi korur.

Öğretmen
 Eğitim verir.

Boyacı 
Boya yapar.

Berber
Saç ve sakal 
tıraşı yapar. 

Kasap
 Et satar.  

Doktor 
Hastaları 
tedavi eder. 

Tamirci
Bozuk eşyaları 
tamir eder. 

3. Okuyalım-Öğrenelim
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4. Dinleyelim-Tamamlayalım

Metinleri dinleyelim. Boşlukları tamamlayalım.

Yazalım.

Metin 1:

Metin 2:

Merhaba, adım Hakan. ____ yaşındayım. Aşçıyım. 
Büyük bir lokantada_______________ . Yemekleri 
ben yapıyorum. Müşteriler ______________ çok 
beğeniyorlar. _________ mesleğini çok seviyorum.

Merhaba, benim adım Tahsin. ____ tamircisiyim. 
Bozuk arabaları ______ _______ . Arabaları tamir 
etmek keyifli bir iş. _________ çok seviyorum.

_______________ _______________
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5. Okuyalım-Öğrenelim

simit    �

kitap    �

odun    �

  tüp    �

simit-çi

kitap-çı

odun-cu

tüp-çü
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6. Eşleştirelim

Boşlukları dolduralım.

     Futbolcu olmak istiyorum.
1. Bugün evimize temizlik___ geliyor.
2. Su___ eve su götürüyor.
3. Sokaktan simit___  geçiyor.
4. Aş___lar yemek hazırlıyorlar. 
5. Süt___ ”süt” diye bağırıyor.

balıkçı

elektrikçi

mühendis

marangoz
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7. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metinlere göre cevaplayalım.

   
Merhaba, adım Hatice. 

12 yaşındayım. Ortaokulda 
okuyorum. Bilim insanı olmak 
istiyorum. Bilim insanları 
araştırır, keşifler yapar. 
Ben de keşif yapmayı hayal 
ediyorum. 

Merhaba, benim adım 
Celal. 10 yaşındayım. 
Okula gidiyorum, futbol 
oynamayı çok seviyorum. 
Her gün dersten sonra 
futbol oynuyorum. İyi bir 
futbolcu olmak istiyorum.

1. Hatice ne olmak istiyor? Niçin?
   ________________________________
2. Bilim insanları ne iş yapar?
     ________________________________
3. Celal hangi mesleği seçmek istiyor? Niçin?
     ________________________________
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8. Okuyalım-Yazalım

Benzer diyaloglar yazalım.

 
Ali      :   Murat bu kim?
Murat :  Arkadaşım Orhan.
Ali      :  Onun mesleği ne?
Murat :  Onun mesleği gazetecilik.

A: Bu kim? 
B: Bu, öğretmen.

A: ________________________
B: ________________________

A: Bunlar kim?
B: Bunlar öğrenci.

A: ________________________
B: ________________________

Canan abla
(terzi)

A: _________________
B: _________________
A: _________________ 
B: _________________

Ali Bey
(mimar)

A: ________________
B: ________________
A: ________________ 
B: ________________
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9. Okuyalım-Öğrenelim

Hasan ve Selma polis olmak istiyor.
Hasan ile Selma polis olmak istiyor.

✓

✓

✓

✓

x

x

Otobüse biniyorum ve okula gidiyorum.
Otobüse biniyorum ile okula gidiyorum.

Kahvaltı yapıyorum ve işe gidiyorum.

Kahvaltı yapıyorum ile işe gidiyorum.

Uygun olanı örnekteki gibi işaretleyelim.

Peynir .... zeytin  kahvaltılık yiyeceklerdir.

Mehmet ..... Burak ders çalışıyor. 

Otobüse biniyorum ..... okula gidiyorum.

Kapıyı çal ..... sınıfa gir.

Bugün Türkçe ..... matematik dersi var.

ve ile
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10. Okuyalım-Cevaplayalım

                Kurallara Uyalım
Merhaba benim adım Faruk. Biz İstanbul’da 

yaşıyoruz. Babam işçi. O, fabrikada çalışıyor. İşe araba 
ile gidiyor. Babam beni  okula araba ile götürüyor. Ön 
koltuk çocuklar için tehlikeli. Ben her zaman arka 
koltukta oturuyorum. Babam trafik kazası yapmıyor 
çünkü trafik kurallarına uyuyor. 

Soruları metne göre cevaplayalım.
1. Faruk nerede yaşıyor?
    _______________________________
2. Faruk’un babası nerede çalışıyor?
    _______________________________
3. Faruk arabada nerede oturuyor?
    _______________________________
4. Faruk’un babası trafik kurallarına uyuyor mu?
    _______________________________
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11. Okuyalım-Öğrenelim

Kitap nerede?
Kitap masada.

Kitap kimde?
Kitap öğrencide.

Bahar nerede?
Bahar sınıfta.

Baban nerede?
Babam işte.

   Öğretmen     : Ali defterin nerede?

   Ali             : Defterim çantamda öğretmenim.

   Öğretmen     : Peki, kitabın kimde?

   Ali             : Kitabım Mehmet’te.

   Öğretmen     : Kalemin nerede?

   Ali             : Kalemim cebimde öğretmenim.



48

                          Soru                Cevap

Boşlukları dolduralım.

12. Bakalım-Yazalım

 televizyon/duvar   1. Televizyon nerede? Televizyon duvarda

1. Öğretmen sınıf___ ders anlatıyor.

2. Sinema___ güzel bir film var.

3. Kitabım Ahmet’___ .

4. Ulu Cami Bursa’___ .

5. Sokak___ kimse yok.

2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________

    ___________
    ___________         

    ___________
    ___________

kitap/masa

öğrenci/sınıf

çiçek/pencere

kaban/askı 

                    Sinem kütüphanede kitap okuyor.
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 1. Aşağıdaki kelimelerle örnekteki gibi cümleler 
kuralım.

2. Boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

mutfakta / annem / yıkıyor / bulaşık

a. arabayı / tamir ediyor / tamirci
    ________________________________
b. korur / bizi / polis 
    ________________________________
c. muayene ediyor / hastayı / doktor
    ________________________________
ç. elbise / terzi / dikiyor / bana
    ________________________________
d. berberde / tıraş / babam / oluyor 
    ________________________________

Annem mutfakta bulaşık yıkıyor.

balık / yangını / kantinci / çilekleri / et

a. Balıkçı ____ satıyor.

b. Kasapta ____ var.

c. ____ öğrencilere tost yapıyor.

ç. Çiftçi bahçede ____ suluyor.

d. İtfaiyeci ____ söndürüyor.

13. Değerlendirme

________________________
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3. Kim nerede çalışıyor? Eşleştirelim.

4. Sorulara uygun cevaplar verelim.

5. Cevaplara uygun sorular soralım.

polis  
işçi 
mimar  
doktor  
öğretmen

okul  
hastane   
karakol   
fabrika  
ofis

a. Size göre en zor meslek hangisi? 
    _________________________________
b. Sizce en eğlenceli meslek hangisi? Neden? 
    _________________________________
c. Hayalinizdeki meslek nedir? Niçin?
    _________________________________ 

a. _________________________________
    En sevdiğim meslek öğretmenlik.
b. _________________________________
    Babam hastanede çalışıyor.
c. _________________________________
    Evet, kardeşim öğrenci.
ç. _________________________________
    Ben doktor olmak istiyorum.
d. _________________________________
    Annem ev hanımı.
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6. Yazalım.

7. Kim ne iş yapıyor? Eşleştirelim.

hemşire - dişçi - bakkal - elektrikçi - boyacı

şoför                                  yemek yapar.

gazeteci                             tamir eder.

aşçı                                    araba kullanır.

doktor                                elbise diker.

terzi                                   haber yazar.

tamirci                                tedavi eder.
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8. Tamamlayalım.

10. Eşleştirelim.
Annem ev hanımı                 ilkokulda okuyor.

Oğlum öğrenci                    karakolda çalışıyorum.

Abim doktor                       hastanede çalışıyor.

Babam işçi                    evde çalışıyor.

Ben polisim                         fabrikada çalışıyor.

Tamir___ televizyonu tamir ediyor.

Televizyon___ sevdiğim  bir film var.

Sınıf___ öğrenci yok.

Simit___ simit satıyor.

Kitap___ çok güzel hikâyeler var.

Balık___ balık satıyor.

  Boyacı boya yapar.

  Öğretmen ders anlatır.

  Şoför balık tutar.

  Terzi araba kullanır.

  Mimar proje çizer.

9. Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.
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Meslekleri bulalım.

14. Eğlenelim
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ZAMAN VE MEKÂN

Gezelim-Görelim

Merhaba arkadaşlar, 

bugün Edirne’deyiz. Selimiye 

Camisini geziyoruz. Bu caminin 

mimarı, Mimar Sinan. Turistler 

camiyi görmek için buraya 

gelirler. Sizi de Edirne’ye 

bekliyorum. 

	

Selimiye Camii-Edirne
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ZAMAN VE MEKÂN

3.UNITE
● Saatler ve Sayılar
● Nerelisin?
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SAATLER VE SAYILAR

Saatler
Sayılar

3.Ünite
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1 gün      = 24 saat

sabah

gece

öğle akşam

gündüz

1 saat    = 60 dakika

1 dakika = 60 saniye

1. Okuyalım-Öğrenelim
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2. Okuyalım-Öğrenelim

saat on bir (11:00) saat yedi (07:00)

saat üç buçuk (03:30)

saat beş (05:00)

saat altı (06:00)

saat on buçuk (10:30)
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3. Okuyalım-Tamamlayalım

Tamamlayalım.

Diyaloğu okuyalım.

A : Affedersiniz saat kaç?
B : Saat dokuz.
A : Teşekkür ederim.
B : Rica ederim.

A : Affedersiniz ______ kaç?
B : Saat ________________ 
A : _________ ederim.
B : Bir şey _________

A : Özür dilerim saat ______ ?
B : Saat ______  ______
A : Teşekkür ____________
B : _________ değil.

09.00

10.00

19.30
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4. Dinleyelim-Cevaplayalım

Soruları cevaplayalım.
1. Fatih nereye gidiyor?

    _________________________________

2. Ders saat kaçta başlıyor?

    _________________________________

3. Maç saat kaçta ve nerede?

    _________________________________
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5. Okuyalım-Yazalım

Aşağıdaki kelimelerle benzer diyalog yazalım.

A : Affedersiniz. Saat kaç?
B : Saat iki buçuk.
A : Otobüs saat kaçta geliyor?
B : Saat üçte.
A : Teşekkür ederim.
B : Rica ederim.

A : _________________________________

B : _________________________________

A : _________________________________

B : _________________________________

A : _________________________________

B : _________________________________

saat beş / film saat yedide
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08.30   Kahvaltı yapıyor.

09.00   Okula gidiyor.

14.00   Okuldan çıkıyor.

15.00   Türkçe kursuna gidiyor.

17.00   Eve dönüyor.

18.00   Akşam yemeği yiyor.

18.30   Ödevlerini yapıyor.

20.00   Oyun oynuyor.

21.00    Kitap okuyor ve televizyon izliyor.

22.00   Dişlerini fırçalıyor ve yatıyor.

6. Okuyalım-Cevaplayalım
Elif’in Bir Günü

Soruları Elif’e göre cevaplayalım.

1. Saat kaçta okula gidiyor?

    _________________________________
2. Türkçe kursu saat kaçta başlıyor?

    _________________________________
3. Saat 6’da ne yapıyor?

    _________________________________

4. Dişlerini saat kaçta fırçalıyor?

    _________________________________
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7. Yazalım

Örnekteki gibi yazalım.

Saat dört

→ Saat bir buçuk (gece)        : 01.30

→ Saat dokuz (gündüz)  :_____

→ Saat on bir (gündüz)  :_____

→ Saat sekiz buçuk (gece)  :_____
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9. Okuyalım-Öğrenelim

  Rakam / Yazı       Rakam / Yazı           Rakam / Yazı

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40
41
42
43

50
60
70
80
90
100

11
12

20
21
22

30
31
32
33

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

on bir
on iki

yirmi
yirmi bir
yirmi iki

otuz
otuz bir
otuz iki
otuz üç

kırk
kırk bir
kırk iki
kırk üç

elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan
yüz

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

→
→

→
→
→

→
→
→
→

bir+inci        → birinci       (1.)      Alfabenin birinci harfi A.

iki+nci        → ikinci        (2.)      İkinci katta oturuyoruz.

üç+üncü        → üçüncü    (3.)      Ali üçüncü sırada oturuyor.

altı+ncı         → altıncı    (6.)      Ahmet, altıncı sayfayı oku.

  dokuz+uncu → dokuzuncu (9.)      Dokuzuncu sınıftayım.

...

...

...



zaman ve mekan 65

10. Yazalım

Örnekteki gibi yazalım.

Örnekteki gibi yazalım.

on beş  →  15          yirmi sekiz  →___

kırk altı →___          yetmiş üç  →___

otuz yedi →___          seksen bir  →___

altmış iki →___           doksan dört  →___

elli dokuz →___          sekiz   →___

1. (3.) Kardeşim üçüncü sınıfta okuyor. 

2. (1.) Sınıfımız _______________ katta. 

3. (15.) Alfabenin _______________harfi ‘L’. 

4. (12.) Aralık _______________ ay. 

5. (6.)  _______________ ders Türkçe. 

6. (4.)  Haftanın _______________ günü perşembe. 
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11. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

Benim Ailem
Merhaba, benim adım Mehmet. 12 yaşındayım. 

Yedinci sınıfta okuyorum. Babam Nuri 42 yaşında. 
Annem Leyla 39 yaşında. Benim iki kardeşim var. 
Ablam Hatice 15 yaşında. Onuncu sınıfta okuyor. 
Kardeşim Muhsin 9 yaşında. O, dördüncü sınıfta 
okuyor. Ben ailemi çok seviyorum.

1. Mehmet’in kaç kardeşi var?
    ________________________________
2. Mehmet ailenin kaçıncı çocuğu?
   ________________________________
3. Muhsin kaç yaşında? 
   ________________________________
4. Hatice kaçıncı sınıfta okuyor?
   ________________________________
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NERELİSİN?

Nerelisin?

3.Ünite
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         Misafir Öğrenci
Burak  : Sınıfımıza hoş geldin.
Ahmet : Hoş bulduk.
Burak   : Adım Burak. 
    Senin adın ne?
Ahmet  : Benim adım Ahmet. 
Burak   : Nerelisin Ahmet? 
Ahmet  : Suriyeliyim.
Burak    : Hangi şehirde yaşıyorsun?
Ahmet   : İdlip’te yaşıyorum.
Burak    : İdlip nasıl bir şehir?
Ahmet   : Büyük ve güzel bir şehir.
Burak    : Tanıştığımıza memnun oldum.
Ahmet   : Ben de memnun oldum Burak. Görüşürüz.

1. Okuyalım-Cevaplayalım

1. Ahmet nereli? 

    _________________________________

2. Ahmet nerede oturuyor?

    _________________________________

3. Ahmet’in yaşadığı şehir nasıl?

    _________________________________

Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.
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Lübnan 
Beyrut

Kenya
Nairobi

Mısır 
Kahire

2. Okuyalım-Yazalım

Ali  : Nerelisin?

Tarık : Lübnanlıyım.

Ali  : Hangi şehirde yaşıyorsun?

Tarık : Beyrut’ta yaşıyorum.

Banu       : __________________

Makena  : __________________

Banu       : __________________

Makena   : __________________

Emre  : __________________

Hasan : __________________

Emre  : __________________

Hasan : __________________

Verilen kelimelerle yeni diyaloglar yazalım.

Diyaloğu okuyalım.
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3. Okuyalım-Öğrenelim

→ Ben Suriyeliyim, Arap’ım, Arapça konuşuyorum.

→ ___________________________________

→ ___________________________________

→ ___________________________________

A : Nerelisin?

B : Ankaralıyım.

A : Nerelisin?

B : İstanbulluyum.

A : Nerelisin?

B : İzmirliyim.

A : Nerelisin?

B : Bingöllüyüm.

Örnekteki gibi cümleler yazalım. 

Ülke

Rusya

Suriye

İran

Filistin

Çin

Millet

Rus

Arap

Fars

Arap

Çinli

Dil

Rusça

Arapça

Farsça

Arapça

Çince
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4. Sıralayalım-Konuşalım

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Merhaba.

Benim adım Muhammet.

Senin adın ne?

Ben Tunusluyum. 

İstanbul’da yaşıyorum.

Adın ne?

Merhaba.

Benim adım Min Jae. Koreliyim. Sen nerelisin?

Ben de memnun oldum Min Jae. Görüşürüz.

Memnun oldum Muhammet. Kendine iyi bak.   

1

Muhammet Türk’tür.

Min Jae Muhammet’i tanıyor. 

Muhammet İstanbul’da yaşıyor.

Min Jae Korelidir. 

Karışık diyaloğu sıralayalım.
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5. Okuyalım-Konuşalım

Verilen kelimelerle benzer diyaloglar kuralım.

Yazalım.

A : Nerelisin?

B : Iraklıyım.

A : Ülkenizin başkenti neresi?

B : Ülkemizin başkenti Bağdat.

A : Ana dilin ne?

B : Benim ana dilim Arapça.

Norveç
Oslo

Norveççe

Avustralya
Canberra
İngilizce

Irak
Bağdat
Arapça

Ülkeniz         : ________________________

Başkentiniz   : ________________________

Ana diliniz    : ________________________

Diyaloğu okuyalım.
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1. Saatleri çizelim.

2. Yazalım.

saat dokuz

saat on bir

saat on buçuk

saat iki buçuk

saat yedi

saat üç 

  03.00  → saat üç                 Saat beş buçuk → 05.30

  07.00  → _______             Saat bir            → _____

  09.30  → _______             Saat altı buçuk → _____

  12.00  → _______              Saat beş          → _____

  14.00  → _______              Saat sekiz       → _____

6. Değerlendirme
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3. Soruları cevaplayalım.

4. Yazalım.

a. Kahvaltı saat kaçta? (08.00)

    Kahvaltı saat sekizde.

b. Ders saat kaçta başlıyor? (09.00)
    ________________________________
c. Öğle yemeği saat kaçta? (12.30)
    ________________________________
ç. Eve saat kaçta geliyorsun? (16.00)
    ________________________________
d. Maç saat kaçta? (20.00)
    ________________________________
e. Saat kaçta uyuyorsun? (22.30)
    ________________________________

Rakam RakamYazı Yazı

16

28

87

63

99

elli dört

otuz beş

yetmiş iki

kırk bir

yüz

  on altı

______

______

______

______

  54

______

______

______

______

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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5. Soruları uygun cevaplarla eşleştirelim.

 6. Tamamlayalım. 

7. Cevaplara uygun sorular yazalım.

           Nerelisin?             İspanyolca
           Ana dilin ne?            İspanyol
           Hangi millettensin?     İki           
           Kaç dil biliyorsun?                       İspanyalı            
           

 a. Ben Halepliyim.     f. Ben Norveçliyim.
 b. Sen Eskişehir____       g. Sen Mısır____
 c. O, Ordu____            ğ. O, Ürdün____
 ç. Biz Konya____            h. Biz Suriye____
 d. Siz Edirne____            ı. Siz Tunus____
 e. Onlar Bingöl____          i. Onlar Kanada____

1.   _______________________________?
      Hasan İstanbullu.
2.   _______________________________?
      Benim ana dilim Arapça.
3.  _______________________________?
      Türkler Türkçe konuşur.
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Benim adım Mustafa. Ben her 
gün saat dört buçukta Türkçe 
kursuna gidiyorum. Orada Türkçe 
öğreniyorum.

 Benim adım Mert. Ödevlerimi 
bitiriyorum. Saat dokuz buçukta 
uyuyorum.

Benim adım Ekrem. Saat üçte 
okuldan çıkıyorum. Kütüphaneye 
gidiyorum. Orada ders 
çalışıyorum.

Merhaba ben Ali. Her sabah 
erken kalkıyorum. Saat yedide 
kahvaltı yapıyorum.

Merhaba benim adım Mehmet. 
Ben akşam yemeğini saat sekizde 
yiyorum.

7. Eğlenelim
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Kim saat kaçta ne yapıyor?

Mustafa dört buçukta
Türkçe kursuna gidiyor.

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________
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ALIŞVERİŞ

Gezelim-Görelim

Merhaba arkadaşlar, bugün 
İzmir’deyiz. Saat kulesini 
geziyoruz. Saat kulesi 
İzmir’in en güzel yeri. Burası 
her zaman kalabalıktır. 
Turistler burayı gezer,  
bol bol fotoğraf çekerler. 
Kuşlara yem atarlar. Burayı 
görmenizi tavsiye ederim. 

 
	 Saat Kulesi-İzmir
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ALIŞVERİŞ

4.UNITE
● Para
● Sebzeler ve Meyveler
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Para

4.Ünite

PARA
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1. Okuyalım-Öğrenelim

5  Türk Lirası

10  Türk Lirası

20  Türk Lirası 20  Türk Lirası

10  Türk Lirası

5  Türk Lirası

Kâğıt Paralar
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50  Türk Lirası

100  Türk Lirası

200  Türk Lirası 200  Türk Lirası

100  Türk Lirası

50  Türk Lirası
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Demir/Bozuk Paralar

1 Türk Lirası 50 Kuruş 25 Kuruş

10 Kuruş 5 Kuruş 1 Kuruş
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2. Okuyalım–Cevaplayalım

Faruk 
Eymen 

Faruk 
Eymen 
Faruk 
Eymen 
Faruk
Eymen 

: Merhaba Eymen. Ne yapıyorsun? 
: Yeni telefonum ile oynuyorum. Telefon 

babamın hediyesi. 
: Çok güzel. Fiyatı ne kadar? 
: Beş yüz lira. 
: Bakabilir miyim?
: Tabi, buyur. 
: Çok güzel bir telefon. Güle güle kullan. 
:Teşekkür ederim. 

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Ülkenizin parasını konuşalım.

Türkiye’nin para birimi Türk lirasıdır. 

Faruk telefonu beğenmiyor.

Telefonun fiyatı beş yüz lira.

Telefon Eymen’e annesinin hediyesi.

Bizim Paramız
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3. Okuyalım–Yazalım

Tamamlayalım.

Diyaloğu okuyalım.

A : Merhaba, bu kurşun____________ kaç lira? 

B : O, ____________  lira.

A : Peki, bu ____________  ne kadar?

B : O da ____________ lira.

A : Teşekkür ederim.

A : Affedersiniz,
     bu hikâye kitabı 
     kaç lira?
B : 12 lira.
A : Peki, bu roman 
     ne kadar?
B : O da 18 lira.
A : Teşekkür ederim.

kalem beş defter yedi
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4. Soralım–Cevaplayalım

A : Bir kilo domates kaç lira?

B : Bir kilo domates 3 lira.

A : _____________________

B : _____________________
biber / 2 TL

domates / 3 TL

A : Ekmek ne kadar?

B : Ekmek 75 kuruş.

A : _____________________ 

B : _____________________

A : Bu oyuncağın fiyatı ne kadar?

B : Onun fiyatı 12 lira.

A : _____________________

B : _____________________

sakız / 50 kr.

ayakkabı / 30 TL

5 kilo
3 kilo
1 kilo
500 gram
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5. Dinleyelim–Tamamlayalım

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

: İyi günler. Sizde okul çantası var mı? 
: Evet, iki çeşit çantamız var. 
: Fiyatları ne _____________ ? 
: Resimli çanta _____ Türk lirası, düz _____ 20 
Türk lirası. 

: Resimli çantadan _____ _____ istiyorum. 
: Tamam, buyurun resimli çantanız. 
: Ama _____ param yok. Size 100 Türk lirası 
vereceğim. 

: Önemli değil. Buyurun 75 lira _____ _____
: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 
: Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. 

Hakan
Satıcı
Hakan
Satıcı

Hakan
Satıcı
Hakan

Satıcı
Hakan
Satıcı

Kırtasiyede üç çeşit çanta var. 

Hakan resimli çanta alıyor.

Hakan’da bozuk para yok. 

Satıcı 100 Türk lirası para üstü veriyor.
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6. Tamamlayalım–Konuşalım

Görsele göre diyaloğu tamamlayalım.

Konuşalım.

İlhami : Kolay gelsin. _________ kilosu kaç lira?
Manav : _________ lira.
İlhami : İki kilo istiyorum.
Manav : Elmalarınız hazır.
İlhami : Buyurun 5 lira.
Manav : Bu da para üstünüz ______lira. Allah    
           bereket versin.
İlhami   : Teşekkür ederim. _________ işler.

portakal- 3 kilo- teşekkür ederim- kolay gelsin- 
10 lira- iyi günler- para üstü
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7. Cevaplayalım

1. Ülkenizin para birimi nedir?
    _________________________________
2. Yaşadığınız ülkenin para birimi nedir?
    _________________________________
3. Evinizde alışverişi kim yapar?
    _________________________________
4. Alışverişi nereden yaparsınız?
    _________________________________

Bu kitabın fiyatı  

Bir ekmek kaç lira?

Bozuk param yok,

Yarım kilo şeker

Ülkemizin para birimi

liradır. 

1 lira.

tartar mısınız, lütfen!

önemli değil, bende var.

ne kadar?

Eşleştirelim.
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SEBZELER VE MEYVELER

Sebzeler
Meyveler

4.Ünite

İnsanlara 
en faydalı sebze 

benim.

Hayır, 
benim.

Hayır, benim. Bence, hepimiz 
faydalıyız.
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1. Okuyalım-Öğrenelim

patates

limon

biber

şeftali

patlıcandomates salatalık

kiraz

portakal
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2. Okuyalım–Yazalım
Bahçemiz

Merhaba benim adım Merve. Köyde yaşıyorum. Bizim 
büyük bir bahçemiz var. Bahçemizde yaz mevsiminde  
domates, biber, patlıcan, taze fasulye; erik, kiraz 
ve çilek yetişiyor. Kış mevsiminde  lahana, pırasa, 
havuç; portakal ve limon yetişiyor. Sebze ve meyveleri 
mevsiminde tüketiyoruz. 

Yazalım.

Sebzeler Kışlık/Yazlık Meyveler Kışlık/Yazlık

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________
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3. Okuyalım-Yazalım

Elif : Ali, en çok hangi            
     meyveyi seviyorsun?
Ali  : En çok muzu             
     seviyorum.
Elif : Peki, en çok hangi            
     sebzeyi seviyorsun?
Ali  : En çok ıspanağı    
        seviyorum.

En çok hangi meyveyi seviyorsun?

_________________________________

En çok hangi sebzeyi seviyorsun?

_________________________________

Yazalım.

Yazalım.

Sebze/Meyve

marul ______________________________

kiraz ______________________________

domates ______________________________

mandalina ______________________________

ayva

karnabahar

______________________________

______________________________
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4. Okuyalım–Cevaplayalım

Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

1.  Ali ile İsa hangi oyunu oynuyor?
    ______________________________
2. Ali hangi meyvenin özelliklerini soruyor?
    ______________________________
3. Portakal ile limon arasındaki fark nedir?
    ______________________________

Tahmin Et
Ali    : Merhaba İsa, seninle 
      bir oyun oynayalım mı?
İsa  : Ne oyunu Ali?
Ali   : “Tahmin et!” oyunu. 
      Ben bir yiyeceğin 
      özelliklerini söylüyorum. 
      Sen de o yiyeceği 
      tahmin ediyorsun.
İsa : Çok güzel. Hadi başlayalım.
Ali  : Ağaçta yetişir. Kışın olur. Bol sulu ve tatlı.
İsa : Tamam buldum. Limon.
Ali  : Hayır İsa. Limon ekşi bir meyve. Bu meyve   
     tatlı.
İsa : Tamam şimdi söylüyorum. Bu meyve         
     portakal.
Ali  : Evet İsa, doğru tahmin. Tebrik ederim.
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5. Eşleştirelim

Eşleştirelim.

kırmızı
__________________ 
__________________ 
__________________

sarı
__________________ 
__________________ 
__________________

yeşil
__________________ 
__________________ 
__________________

turuncu
__________________ 
__________________ 
__________________

tatlı
_________________

_________________

_________________

ekşi
_________________

_________________

_________________

mandalina

havuç

ıspanak

vişne erikçilek limon

muz sivri biber

ayva domates

maydanoz

nar

vişne erikçilek

limon kayısı
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6. Okuyalım-Öğrenelim

Kitabı al.

Yerine otur.

Kalemi ver.

Buraya gel.

Ayağa kalk.

Sus.

Ben          ________
Sen          gel.
O                  gelsin.
Biz           ________
Siz                       gelin(iz).
Onlar                 gelsinler. 
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7. Yazalım

Tamamlayalım.

1. al- / marketten / elma (sen)

   Marketten elma al. 

2. ödevlerini / yap- / zamanında (o)

   ___________________________________________

3. meyveleri / önce / yıka- / yemeden (siz)

   ___________________________________________

4. ye- / için / sebze / sağlık (onlar)

   ___________________________________________

5. dinle- / iyi / dersi (sen)

   ___________________________________________

okumak

Sen kitap oku.

O, kitap okusun.

Siz kitap okuyun(uz).

Onlar kitap okusunlar.

fırçalamak

Sen dişlerini _______  

O, dişlerini ________ 

Siz dişlerinizi ______ 

Onlar dişlerini ______

_______________________________
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8. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

Kemal
Manav
Kemal
Manav
Kemal
Manav
Kemal
Manav
Kemal
Manav
Kemal

Manav
Kemal
Manav

                Manavda
: Hayırlı işler. 
: Sağ olun.
: Meyve ve sebzeleriniz taze mi?
: Hepsi taze.
: Domates ve pırasanın kilosu kaç lira? 
: Domates 2, pırasa 2,5 lira. 
: Peki, bir demet maydanoz ne kadar? 
: Bir demet maydanoz 75 kuruş. 
: Elma ve portakalın kilosu ne kadar? 
: Elma 1 lira, portakal  1,5 lira. 
: İki kilo elma, iki kilo portakal, bir kilo domates, iki 

demet maydanoz istiyorum. 
: Buyurun hazır. Hepsi 8,5 lira. 
: Buyurun paranız. Hayırlı olsun. 
: Teşekkür ederim. 

1. Kemal hangi meyvelerin fiyatını soruyor?

     ________________________________

2. Sebzelerin fiyatları ne kadar?

     ________________________________

3. Kemal alışveriş için toplam ne kadar ödüyor?

     ________________________________
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Diyaloğa göre cevaplayalım.

Yazalım.

           sebzeler

_________________

_________________

_________________

           meyveler

_________________

_________________

_________________

9. Yazalım

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Domates bir yaz meyvesi.

Kiraz sebze değil.

Havuç turuncu renkli kış sebzesi.

Karpuz tadı acı bir meyve.

Yaz/Kış
marul ______________________________

patlıcan ______________________________

çilek ______________________________

lahana

nohut

______________________________

______________________________

ayva

kavun

kiraz

bakla

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

yaz
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→

→

→

→

→

→

→

→

→

p    →     b 

ç    →     c

t    →    d

     k    →   ğ (g)

Eve gidiyorum.
Bana yardım edin.
Şu yemeklerden de tadın.

Kasap eti kesiyor.
Saçını düzelt.

10. Okuyalım-Öğrenelim

           Yazıda
Ahmet’i tanıyorum.
Irak’a gidiyorum.

    Konuşmada
Ahmedi tanıyorum.
Irağa gidiyorum.

kitap kitab-a

ağaç ağac-ı

armut armud-u

erik eriğ-i
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11. Okuyalım-Tamamlayalım
Sebzenin Faydaları

Merhaba, ben Özgür. Ben sebze yemeklerini çok 
severim. Sebzeler kalbi korur. Bence ıspanağın tadı 
harika. Yanında yoğurdu severim. Kabağı da severim. 
Her gün mutlaka sebze yemeği yerim. Sebzeler beni 
hastalıktan korur. Bunun için ilaca ihtiyacım olmaz. 

1. Kitapı bana verir misin?        kitabı

2. Çok paraya ihtiyaçım yok.            __________

3. Kardeşim simiti sevmiyor.            __________

4. Annem oruçu hurmayla açıyor.     __________

5. Bu sorunun doğru cevapı nedir?   __________

6. Kapının kiliti bozuk.         __________

7. Kedi ağaça tırmanıyor.        __________

Bulalım.

Doğru yazalım.

kalp/kalbi ______________

______________

_______

_______

_______

_______

__________

___
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1. Soruları cevaplayalım.

a. Türkiye’nin para birimi nedir?

    _______________________________

b. Ülkenizin para birimi nedir?

    _______________________________

c. En küçük kağıt Türk lirası hangisidir?

    _______________________________

ç. En çok hangi meyveyi seviyorsunuz?

    _______________________________

d. Lahana hangi mevsimde yetişir?

   _______________________________

2. Soru yazalım.

a.  _______________________________ ?

    Limonun tadı ekşidir.

b.  _______________________________ ?

    Armudun kilosu 3 lira.

c.  _______________________________ ?

   En büyük kağıt Türk parası 200 liradır.

ç.  _______________________________ ?

   Çileğin rengi kırmızıdır.

12. Değerlendirme
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a. Hangisi emir değil?

    Çay içerim.

    Yerine otur.

    Parmak kaldır.

    Eve gidin.

b. Hangi yiyecek meyvedir?

    Domates

    Patlıcan

    Çilek

    Nohut

c. Hangi paranın değeri en küçüktür?

    1 lira

    5 lira

    20 lira

    50 kuruş

3. İşaretleyelim.
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ç. Hangi kelimenin yazımı yanlıştır?

    Çileği severim.

    Armutu severim.

    Kirazı severim.

    Portakalı severim.

4. Tamamlayalım.

A :  Bir kilo kayısı _____ lira?

B :  3 lira.

A :  2 kilo almak _____

B :  Kayısınız hazır.

A :  Buyurun 10 lira.

B :  Bu da _____ üstü, _____ lira.

A :  _________ işler.
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Meyveleri bulalım.

A

R

K

U

Ç

P

A

Z

L

U

A

T

K

N

V

F

L

M

E

O

L

A

L

Ş

M

R

İ

K

Z

İ

E

A

N

A

Y

L

A

A

V

İ

N

U

O

P

İ

H

Ş

L

İ

E

K

A

A

K

K

T

K

C

B

R

E

D

T

E

O

Y

T

A

R

N

V

L

E

Z

S

İ

İ

R

M

A

13. Eğlenelim
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Merhaba arkadaşlar, bugün 

Mısır Çarşısı’ndayız. Mısır 

Çarşısı İstanbul’un en eski 

kapalı çarşısı. 1660 yılında 

yapılmış. Her zaman müşteriler 

ile dolu. Burada doğal ilaçlar, 

baharat, kuruyemiş satılır.  

Mısır Çarşısı-İstanbul

Gezelim-Görelim
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H
A

STALIKLAR ALIŞKANLIKLA
R

5.UNITE
● Hastalıklar
● Alışkanlıklar
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HASTALIKLAR

Hastalıklar

5.Ünite

Merhaba, 
biz doktoruz. Acil 

serviste çalışıyoruz. Hastaları 
tedavi ediyoruz. Acil durumlarda 

112’yi arayabilirsiniz.
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1. Okuyalım-Öğrenelim
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2. Okuyalım-Cevaplayalım

Doktorda
Halil     : İyi günler.
Doktor : Hoş geldiniz. Neyiniz var?
Halil     : Kulağım çok ağrıyor doktor bey.
Doktor : Ağrı ne zaman başladı?
Halil     : Üç gün önce.
Doktor : Şöyle oturun. Sizi muayene edelim.     

        Kulağınızda iltihap var. 
Halil     : Ne yapacağım?
Doktor : Şimdi size ilaç yazıyorum. İlaçları kullanın.  

        Bir hafta sonra tekrar kontrole gelin.
Halil     : Teşekkür ederim. Size kolay gelsin.
Doktor : Rica ederim. Geçmiş olsun.
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1. Halil nereye ve niçin gidiyor?
    __________________________________
2. Halil’in kulağı kaç gündür ağrıyor?
    __________________________________
3. Muayeneden sonra doktor ne yapıyor?
    __________________________________
4. Doktor, Halil’i bir hafta sonra niçin çağırıyor?
    __________________________________

(   ) Doktor ilaç yazıyor.
(   ) Halil doktora gidiyor.
( 1 ) Halil’in kulağı ağrıyor.
(   ) Doktor, Halil’i kontrole çağırıyor.
(   ) Doktor, Halil’i muayene ediyor.

Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

Diyaloğa göre sıralayalım.

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

   Halil’in kulağı ağrıyor.

  Halil’in kulağında iltihap var.

  Doktor, Halil’i kontrole çağırıyor.

  Doktor, Halil’e iğne yapıyor.
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3. Okuyalım-Tamamlayalım

A: Kötü görünüyorsun. Neyin var?
B: Hastayım. Midem ______
A: Doktora gittin mi?
B: Hayır.
A: Bence hemen doktora 
     gitmelisin.

A: Nereye gidiyorsun?
B: Diş ______ gidiyorum. 
A: Neyin var?
B: Dişimde hafif bir ____ var.
A: Geçmiş olsun.

A: Neredesin?
B: Eczanedeyim. Doktor ____  
    yazdı. Şimdi ______ 
    alıyorum.

A: Ali maça geliyor mu?
B: Hayır gelmiyor. Çünkü ayağı  
    ______

sızı

ilaç doktorunabulanıyor kırık

reçete
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4. Okuyalım-Yazalım

A: Nasılsın?
B: İyi değilim.
A: Neyin var?
B: Boğazım ağrıyor.
A: Şurup içtin mi?
B: Evet, ama ağrı geçmiyor.
A: O zaman doktora gitmelisin.

A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________

A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________
B: __________________________________
A: __________________________________

diş ağrısı

grip

ilaç

şurup

doktor

hastane

Yazalım.
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5. Dinleyelim-Tamamlayalım

Fatma : İyi günler.
Eczacı : Hoş geldiniz, buyurun.
Fatma : _____________  ilaçları almak istiyorum.
Eczacı : Hemen getiriyorum. Bu _____ şurubunuz,   
         bu da ağrı kesici ve ___ ___ şurubunuz.           
Fatma : Bunları nasıl kullanacağım?
Eczacı : Öksürük şurubunu bir hafta  kullanacaksınız.  
         Günde ____ ____ yemekten önce bir kaşık  
         içeceksiniz.
Fatma : Peki, ateş düşürücü şurubu nasıl     
            kullanacağım?
Eczacı : Onu da ateşiniz yükseldiğinde tok karnına    
             ____ ____  içeceksiniz.
Fatma : Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Eczacı : Bir şey değil. ____ ____  
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1. Fatma ilaç için nereye gidiyor?
    __________________________________
2. Reçetede hangi ilaçlar yazıyor?
    __________________________________
3. Fatma öksürük şurubunu kaç gün kullanacak?
    __________________________________
4. Fatma ateş düşürücü şurubu ne zaman içecek?
    __________________________________

1. Hasta olunca ne yaparız? 
    (doktora gitmek / tedavi olmak)
    Doktora gideriz ve tedavi oluruz.
2. Boğaz ağrın varsa ne yaparsın?
    (ilaç kullanmak / sıcak içecekler içmek)
    __________________________________
3. Gözümüzde sorun varsa ne yaparız?
    (göz doktoruna gitmek / gözlük takmak)
    __________________________________
4. Dişin ağrıyorsa ne yaparsın?
    (ağrı kesici içmek / diş doktoruna gitmek.)
    __________________________________

Dinlediğimiz diyaloğa göre cevaplayalım. 

Örnekteki gibi cümleler yazalım.
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6. Tamamlayalım

Bak oğlum, ben bu 
hastanede çalışıyorum. 
Burası giriş bölümü. 
Burada ______ var. 
Meryem Hanım o bölümde 
çalışır ve herkese yardım 
eder.

Burası ______ ______ Acil 
hastalar önce buraya gelir. Doktorlar 
ilk muayeneyi burada yaparlar. 

Şu bölüm ise ___________ dir. 
Hastalar burada ameliyat olurlar.

Şurası da ____________
İnsanlar hastalıklarına göre 
burada muayene olurlar. Ben 
bu bölümde çalışıyorum. Göz 
hastalıklarını tedavi ediyorum. 
Burada ayrıca çocuk hastalıkları, 
ortopedi, dâhiliye gibi başka 
bölümler de var. 

acil servis poliklinikler ameliyathane danışma



117

7. Okuyalım-Öğrenelim

 
 (Ben)  hastayım.   (Biz)      hastayız.
 (Sen)  hastasın.  (Siz)      hastasınız.
 (O)     hasta(dır.)   (Onlar)  hastalar.

 (Ben)  hasta değilim.  (Biz)      hasta değiliz.
 (Sen)  hasta değilsin.  (Siz)      hasta değilsiniz.
 (O)     hasta değil(dir.)  (Onlar)  hasta değiller.
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8. Yazalım-Tamamlayalım

1. mutlu / bugün / ben / çok
    Ben bugün çok mutluyum.
2. yaşında / sen / on beş
    _________________________________
3. Oğuzhan / öğrencidir / çalışkan / bir
    _________________________________
4. eczaneye / ben / yakın / çok
    _________________________________
5. Ben /eczane / şimdi / gidiyor
    _________________________________
6. oynuyor / bahçede / onlar / oyun
    _________________________________

Merhaba, benim adım Celal. Humuslu___ Türkiye’de 

yaşıyorum. 13 yaşında___  Öğrenci___  sekizinci sınıfta 

okuyorum. Kardeşim Hüseyin dokuz yaşında. O dördüncü 

sınıfta okuyor. Biz çok çalışkan___  Babam fabrikada 

işçi, annem de ev hanımı. Biz mutlu bir aile___ 

_________________________________
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9. Okuyalım-Öğrenelim

 Bursa, İstanbul gibi güzel bir şehirdir.
 Ayşe benim gibi çalışkandır.
 Kiraz da çilek gibi yaz meyvesidir.
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10. Okuyalım-Öğrenelim

 Bu film çocuklar için uygun değil.
 İftar için pide alıyorum.
 Sağlık için dengeli beslen.

Sağlık için spor yapın.

Hastalar için ilaç var.

Bebek için kıyafet aldım.

Bilgi için çok okumalıyız.
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11. Cevaplayalım

1. Boşlukları “gibi” ve “için” ile tamamlayalım.

2. Eşleştirelim.

3. Okuyalım, benzer cümleler yazalım.

a. Tedavi olmak _____ doktora gitmelisin.
b. Öğretmen, benim _____ konuyu tekrar ediyor.
c. Nezle, grip _____ bir hastalıktır.
ç. Ekmek, taş _____ sert.
d. Hastalıktan korunmak ____ iyi beslenmek gerekir.
e. Ay, geceyi gündüz _____ aydınlatıyor.
f. Annem, kardeşim _____ süt ısıtıyor.

• Ayşe, benim gibi kısa boyludur.
•  Ayşe, benim gibi kısa boylu değildir.
•  Matematik, senin için eğlenceli bir ders.
•  Matematik, senin için eğlenceli bir ders değil.

  Okula gitmek için             tatlı değildir.
  Dişim ağrıdığı için            çok çalışkandır.
  Vişne, kiraz gibi                     erken kalkarım.
  Türkçe öğrenmek için                   kursa gidiyorum.    
  Mehmet, Ali gibi                       doktora gidiyorum.
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ALIŞKANLIKLAR

Alışkanlıklar

5.Ünite

Kitap okumak,
spor yapmak,

dürüst olmak...

Baba, güzel 
alışkanlıklar neler?
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1. Okuyalım-Öğrenelim

alay etmek

çevreyi kirletmek
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2. Okuyalım-Cevaplayalım

Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Alışkanlıklarımız
Dedem 78 yaşında. Onun iyi alışkanlıkları vardır. O 

çok sağlıklıdır. Çünkü sağlıklı beslenir. Düzenli bir hayat 
yaşar. Erken yatar, erken kalkar. 

 Hepimizin iyi ve kötü alışkanlıkları var. Bu 
alışkanlıkları değiştirmek bizim elimizde. Güzel bir 
hayat için; sağlıklı beslenmeliyiz. Spor yapmalıyız. 
İnsanlara yardım etmeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız. 

  Dede, üşüttüğü için öksürüyor.

  Sigara içmek kötü bir alışkanlıktır.

  İnsanların iyi ve kötü alışkanlıkları vardır.

  Alışkanlıkları değiştirmek bizim elimizde.
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3. Yazalım

Alışkanlıklarımızı yazalım.

Yazalım.

İyi Alışkanlıklar Kötü Alışkanlıklar

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Planlı olmak

Lakap takmak

Geç kalmak

Yere tükürmek

Diş fırçalamak

Erken kalkmak

Kitap okumak

Dağınık olmak

Alay etmek

İyi Alışkanlıklar
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4. Okuyalım-Yazalım

Benzer metinler yazalım.

Merhaba benim adım Kemal. Fatih 
İlkokuluna gidiyorum. Kitap okumayı 
seviyorum. Her gün bir saat kitap 
okuyorum. En güzel alışkanlığım 
herkese yardım etmek. En kötü 
alışkanlığım çabuk sinirlenmek. 

Zeynep Ali

yüzmek
planlı olmak

yüksek sesle  konuşmak

kitap okumak
dürüst olmak
dağınık olmak

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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5. Dinleyelim-Tamamlayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Cem’in hoşlandığı davranışları nelerdir?
     ____________________________________
2. Cem hangi davranışlarından hoşlanmaz?
     ____________________________________

Hoşlandıklarımız Hoşlanmadıklarımız

Benim adım Cem. _________ 
sınıftayım. Erken yatarım, _________
kalkarım. Her zaman kahvaltımı yaparım. 
_________ beslenirim. Düzenli spor 
yaparım. Arkadaşlarımla iyi anlaşırım. 
_________ söylemeyi sevmem. 
Başkalarına yardım ederim. Bunlar benim 
hoşlandığım davranışlarımdır.

Dağınık birisiyimdir. _________
sinirlenirim. İnternette çok zaman 
geçiririm. Bunlar benim _________ 
davranışlarımdır.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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6. Okuyalım-Konuşalım

Konuşalım.

Diyaloğu okuyalım.

Murat : Merhaba Hakan. Hoşlandığın davranışların  
       nelerdir?

Hakan : Kitap okumak, seyahat etmek.
Murat : Peki, hoşlanmadığın davranışların neler?
Hakan : Geç yatmak ve okula geç kalmak.

kavga etmek
tembellik

dağınık olmak
derse geç kalmak

düzenli olmak
sağlıklı beslenmek

spor yapmak

diş fırçalamak
çalışkan olmak
doğru söylemek

İyi Alışkanlıklar

İyi Alışkanlıklar

Kötü Alışkanlıklar

Kötü Alışkanlıklar
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7. Değerlendirme

1. Tamamlayalım.

2. Eşleştirelim.

a. Doktor hastayı ______________ ediyor.

b. İlaçlar ______________ satılır.

c. Hastaları önce _______  _______ gelirler.

ç. Doktor hastaya ________________ yazıyor.

d. Dişim ağrır ise ____  _______ giderim.

e. Hastalar ________________ muayene olur.

f. Hemşire hastanın ________________ölçüyor.

g. Hastane girişinde ______________ var.

  Şikâyetin nedir?                 Sağ ol.

   Geçmiş olsun.         Biraz hâlsizim. 

   Ne zamandır hastasın?         Başım ağrıyor.

   İlaçları nasıl kullanmalıyım?       Günde bir defa tok karnına.

   Nasılsın?                                    İki gündür hastayım.

diş hekimineeczanede

muayene

reçete ateşini

polikliniktedanışma acil servise
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         a) evde                               b) poliklinikte

         c) ameliyathanede              d) okulda

         a) hemşire                         b) hasta bakıcı

         c) öğretmen                       d) doktor

         a) grip                               b) kulak ağrısı

         c) nezle                             d) muayene

         a) hastayım                        b) hastasın

         c) hastasınız                      d) hastayız

3. Soruları cevaplayalım.

4. Boşlukları “gibi” ve “için” ile tamamlayalım.

I. Doktor hastaları nerede muayene eder?

II. Kim hastanede çalışmaz?

III. Hangisi hastalık değildir?

IV. “Nasılsın?” sorusunun cevabı hangisidir?

a. Muayene olmak _____ doktora gidiyorum.

b. Meyveler _____ sebzeler de sağlıklıdır.

c. Ay, Güneş _____ dünyayı aydınlatmaz.

ç. Kardeşim _____ eczaneden ilaç alıyorum.

d. Yüzün domates _____ kızarmış.
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8. Eğlenelim

Hastalıkları bulalım.
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Gezelim-Görelim

Arkadaşlar, kitabımız bitti. 

Şimdi tatil zamanı. Kaplıcalar 

sağlık için çok önemlidir. 

Kaplıcalar bazı hastalıkları 

tedavi eder. Türkiye’de 

Balıkesir, Kütahya, Afyon ve 

Nevşehir’de büyük kaplıcalar 

vardır. Hadi gidelim.

Termal Kaplıca-Yalova


