
Yazar
Cemal Demircan     

      Hayat Boyu

Çalışma Kitabı
(6-12 Yaş)

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE 
ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ



Bu kitap, Yabancı Diller-Yabancılara Türkçe Öğretimi (6-12 Yaş) 2. Seviye Kurs 
Programına uygun olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmıştır.

Copyright © MEB
Her hakkı saklıdır. Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Tümü ya da bölümleri izin 

alınmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.



Hayat Boyu

TÜRKÇE 2

Editörler 
Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ

Doç. Dr. Melih ERZEN

Dr. Arif ÇERÇİ

Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN

Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ

Yazar

Cemal DEMİRCAN

Komisyon Üyeleri

Abdulhamit ERÇOBAN  

Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü

Hülya ÖZDOĞAN 

Mithat BÜYÜKHAN

Dil Uzmanı

Erdoğan MURATOĞLU

Celalettin ŞİŞMAN

Resimleyen
Banu ATİK

Cem TÜRKMAYALI

Özgür CEYLAN

  Hasan ARSLAN

Mehmet KABAKÇI 

Rukiye ASLAN

Gra�k Tasarım ve Uygulama



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 
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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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● Yiyecekler
●  İçecekler
● Kıyafetler
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Tost

Tereyağı

Omlet

Zeytin

Haşlanmış yumurta

Sucuk

1. Eşleştirelim

YİYECEKLER



13temel ihtiyaclar

2. Yazalım

pilav

balık

kuru fasulye

mercimek 
çorbası

lahmacun

yaprak sarma

haşlama et

patates 
kızartması

mantı

balık
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3. İşaretleyelim

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

İşaretleyelim. 

Yusuf ve ailesi günde üç öğün yemek yer.

Kahvaltıda çorba içerler.

1. Yumurta 
Kahvaltı Öğün Yemeği

Sağlık için düzenli beslenmeliyiz.

3. Peynir

Yusuf, sebze yemeklerini sevmez.

2. Ispanak 

4. Çorba

Merhaba, benim adım 
Yusuf. 9 yaşındayım. 
Evimizde üç öğün 
yemek yeriz. Annem 
kahvaltıda  genellikle 
peynir, zeytin, reçel, 
yumurta hazırlar.  Öğle 
ve akşam yemeklerinde 
çorba içeriz. Sonra 

etli yemek veya sebze yemeği yeriz. En çok taze 
fasulye, ıspanak ve pırasa severim. Sağlıklı hayat 
için düzenli beslenmeliyiz.



15temel ihtiyaclar

Diyaloğa göre cevaplayalım.

4. Okuyalım-Cevaplayalım

Hakan : Çantamda bisküvi var. Yemek ister misin  
              Ali?

Ali    : Teşekkür ederim Hakan, ben tokum.
       Ev yemekleri daha sağlıklı.
Hakan : Evet biliyorum. Ama bugün annem evde  

       yok. Onun için burada yiyorum.
Ali    : En çok ne yemeyi seversin?
Hakan : Kahvaltıda peynir ve bal, öğün    

           yemeklerinden ise kuru fasulye ve nohut  
       seviyorum.

Ali    : Ben de en çok köfte ve salatayı   
       seviyorum.

1. Hakan’ın çantasında hangi yiyecek var?
    ________________________________
2. Ali, niçin bisküvi yemiyor?
    ________________________________
3. Hakan, bugün niçin evde yemek yemiyor?
    ________________________________
4. Hakan kahvaltıda en çok neleri seviyor?
    ________________________________
5. Ali öğün yemeklerinde en çok neleri seviyor?
    ________________________________
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5. Eşleştirelim-Tamamlayalım

Aşağıdaki kelimelerle  “–lık /-lik/-luk/-lük” eklerini 
eşleştirelim. 

Cümleleri uygun “–lık /-lik/-luk/-lük” ekleri ile 
tamamlayalım.

su  -lık 

kulak  -lik 

çöp  -luk             

  sebze  -lük 

 çamaşır -luk

 elbise  -lık 

 tuz  -lük

kömür  -lik

1. Doktorlar hastanede önlük giyer.

2. Terzi____ mesleğini seviyorum.

3. Sizin  eviniz kira____ mı?

4. Bu yazıya bir de baş____ lazım.

5. Son pişman____ fayda etmez.

6. Cevaplar arasında boş____ bırakınız. 



17temel ihtiyaclar

6. Tamamlayalım-Eşleştirelim

Boşlukları  “-lar/-ler”  ile tamamlayalım ve 
isimlerle görselleri eşleştirelim. 

Diyaloğu “-lar/-ler” eki ile tamamlayalım. 

Asım    : Merhaba Ahmet. Çantanda ne___  var?

Ahmet : Merhaba Asım. Çantamda kalem___ im,   

          kitap___ım ve defter___im var.

Asım    : Çantanda hangi kitap___ var?

Ahmet : Ders kitap___ı, hikâye kitap___ı  var. 

çocuk____ 

kuşlar

kalem____ 

silgi____ 
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İÇECEKLER
7. Okuyalım-Yazalım

Görsellere uygun kelimeleri yazalım.

Sevdiğimiz sıcak ve soğuk içecekleri yazalım.

Karışık harflerden anlamlı içecek isimleri yazalım.

1. Biz kahvaltıda genellikle          ____ içeriz.

2.        ____  soğuk bir içecektir.

3. Çok fazla           ____  içmek zararlı. 

4. Her gün en az iki litre         ___ tüketmeliyiz.

5. İnsanlar yaz  mevsiminde        _______ içer.

Sıcak İçecekler
___________________

___________________

___________________

Soğuk İçecekler
___________________

___________________

___________________

VEKAH           KAHVE           ZOGZA          _______

TSÜ            _______      DOAS             _______



19temel ihtiyaclar

Görsellerin ismini yazalım.
8. Yazalım

KIYAFETLER
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Örnekteki gibi yazalım.

9. Yazalım

İsim Renk Yazlık
Kışlık

Erkek
Kadın

Mont Kırmızı
Beyaz Kışlık Erkek



21temel ihtiyaclar

10. Tamamlayalım

Saat 
kolumuza takarız.

kulağımıza takarız.

gözümüze takarız. saçımıza takarız.

parmağımıza takarız.

belimize takarız.
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Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Hatice’nin en iyi arkadaşı kimdir? 
     ___________________________
2. Elif hangi kıyafetlerle okula gider?
    ___________________________
3. Elif’in ayakkabıları hangi renktedir?
    ___________________________
4. Elif okulda nasıl bir öğrencidir?
    ___________________________

En yakın arkadaşımızı tanıtalım.
___________________________________

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Benim adım Hatice. Yedinci sınıfta okuyorum. 

Okuldaki en iyi arkadaşım Elif. Sınıfımızın en 

çalışkan öğrencisi. Her sabah okula erken gelir. 

Mavi hırkası, beyaz tişörtü ve gri eteği her zaman 

temiz ve ütülü. Kahverengi ayakkabıları ise boyalı. 

Elif, ön sırada oturur. Arkadaşım okulun kurallarına 

uyar. Çalışkan, örnek bir öğrenci. 

11.Okuyalım-Cevaplayalım



23temel ihtiyaclar

12. Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayalım. 

Bu bir kitap mı?
Evet, bu bir kitap.

Baban öğretmen mi?
Hayır, babam öğretmen değil.

1. Üzerindeki tişört yeni mi?
   Evet, _____________________
   Hayır, ____________________
2. Bugün hava sıcak mı? 
    Evet, _____________________
    Hayır, _____________________
3. Siz şimdi okulda mısınız?
    Evet, _____________________
    Hayır, _____________________
4. Sen öğrenci misin?
    Evet, _____________________
    Hayır, _____________________
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13. Eğlenelim

Tavşanı havuca götürelim.



25temel ihtiyaclar

Sümela Manastırı-Trabzon

Uzungöl-Trabzon

Gezelim-Görelim



!
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Ayasofya Camii-Trabzon

Gezelim-Görelim

MESLEKLER



!

MESLEKLER

2.UNITE
● Meslekler
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MESLEKLER
1. Yazalım

Meslek isimlerini yazalım.



MESLEKLER 29

2. Eşleştirelim

Görsellerle cümleleri eşleştirelim.

Boya yapar.

Yemek pişirir.

Saç keser.

Araba kullanır.

Yangın söndürür.

Sebze ve meyve satar.
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3. Okuyalım-Cevaplayalım

Diyaloğa göre cevaplayalım.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Büşra  : Hayalindeki meslek nedir, Selma? 

Selma : Avukat olmak istiyorum. Sen ne olmak  

       istiyorsun?

Büşra : Bilmiyorum. Ama babam öğretmen 

      ol diyor. 

Selma : Öğretmenlik güzel bir meslek. 

Büşra : Ben de senin gibi düşünüyorum. 

1. Selma  hangi mesleği seçmek istiyor?
     __________________________________
2. Babası, Büşra’nın ne olmasını istiyor?
     __________________________________
3. Selma öğretmenlik mesleği hakkında ne düşünüyor?
     __________________________________

1. Hangi mesleği seçmek istiyorsunuz? Niçin?
    __________________________________
2. Size göre en zor meslek hangisidir? Niçin?
   __________________________________



MESLEKLER 31

4. Tamamlayalım

Boşlukları tamamlayalım.

Merhaba, benim adım 
Ömer. 38 yaşındayım. 
Ben ___________ im. 
Benim görevim insanları 
__________ . Ben işimi 
çok seviyorum. 

Merhaba, benim adım 
Esma. 24 yaşındayım. 
Ben ___________yim.  
_________ çalışıyorum. 
Doktorlara yardım 
ediyorum. Mesleğimi 
seviyorum.

Merhaba, adım 
Kemal. 55 yaşındayım. 
_______________yim. 
Kadınlar ve erkekler için 
__________ dikiyorum.  
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5. Yazalım

Meslek isimleri yapalım.
(“-cı, -ci, -cu, -cü /-çı, -çi, -çu, -çü“)

Cümleleri tamamlayalım.

Kelime            Meslek

kitap                        kitapçı

futbol                      

tamir             

balık            

gözlük     

bilgisayar          

1. İş___ler fabrikada çalışıyor.

2. Ben tiyatro___ olmak istiyorum.

3. Çay___ bardaklara çay dolduruyor.
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Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

Metindeki meslek isimlerini  yazalım.

Merhaba, benim adım Fatma. İstanbul’da 
yaşıyorum. Biz üç kardeşiz. Ben, Ahmet abim ve 
Feyza ablam. Dedem ve babaannem de bizimle 
yaşıyor. Dedemin adı Süleyman, babaannemin adı 
Havva’dır. Dedem 78, babaannem 74 yaşında. 
Dedem emeklidir. Babamın adı Hüseyin, 54 yaşında, 
o gazeteci. Annem Meryem de öğretmendir. 

6. Okuyalım-Cevaplayalım

Fatma’nın iki kardeşi var.

Fatma’nın annesi gazeteci.

Fatma’nın babaannesi emekli.  

Fatma’nın babası elli dört yaşında. 
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7. Eşleştirelim

Görsellerle meslekleri  eşleştirelim. 

1

1. kasap 

5. aşçı 
3. diş hekimi 

2. işçi

4. futbolcu 
6. çiftçi 
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8. İşaretleyelim

Boşlukları “ve” , “ile” tamamlayalım ve  
işaretleyelim.

Boşlukları “ve”, “ile” tamamlayalım.

Kedi __ köpek bahçede oynuyor. 
ve     ile

Sabah erken kalkarım __ dişlerimi fırçalarım.

Sebze __ meyveler sağlığa faydalıdır.

Annem __ babam fabrikada çalışıyorlar.

Okuldan çıkıyorum __ Türkçe kursuna gidiyorum.

1. Kahvaltıda simit __  peynir yerim.

2. Doktor __  hemşire aynı yerde çalışır.

3. Defterini aç __ ödevini yaz.

4. Marketten ekmek __  süt alıyorum.

5. Öğrenciler __  öğretmenler pikniğe gidiyor. 



36

9. Cevaplayalım

Soruları görsellere göre cevaplayalım.

Kedi nerede?
________________________

Öğretmen nerede?
________________________

Baban nerede çalışıyor?
________________________

Benim kitabım nerede?
________________________

Araba nerede duruyor?
________________________

P
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10. Okuyalım-Cevaplayalım

Boşlukları “-da, -de / -ta, -te” ekleriyle 
tamamlayalım.

Soruları metne göre cevaplayalım.

Merhaba, benim adım Kenan. İlkokul__ 

okuyorum. Dördüncü sınıftayım. Arkadaşım Sinan 

da benimle aynı okul__ okuyor. O üçüncü sınıf__. 

Biz çok iyi arkadaşız. Okuldan sonra kütüphaneye 

gidiyoruz. Ora__ kitap okuyoruz. Sonra mahalle__ 

top oynuyoruz. Akşam ev__ ders çalışıyoruz. 

Derslerimiz__  çok başarılıyız. 

1. Kenan nerede okuyor?
    ________________________________
2. Sinan, kaçıncı sınıfta okuyor?
    ________________________________
3. Sinan ile Kenan nasıl arkadaştır?
    ________________________________
4. Onlar nerede kitap okuyorlar?
    ________________________________
5. Sinan ile Kenan nerede ders çalışıyor?
    ________________________________
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11. Cevaplayalım

Soruları cevaplayalım.

Cevaplara uygun sorular soralım.

1. Doktor nerede çalışır?
    _______________________________
2. Ekmekleri kim yapar?
    _______________________________
3. Bozuk eşyaları kim tamir eder?
    _______________________________
4. Ekmek, şeker ve tuzu nereden alırız?
    _______________________________
5. Elbiseleri kim diker?
    _______________________________

1. _______________________________?

   Ben doktor olmak istiyorum.

2. _______________________________?

   Benim babam mühendis.

3. _______________________________?

   Dişlerimizi tedavi eder.

4. _______________________________?

   112’yi ararız.
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12. İşaretleyelim

1. Doğrusunu işaretleyelim.

kitapçı     gözlükci
tamirçi     futbolçu

2. Hangi kelime meslek ismi değildir?

terzi      bilgisayar 
sütçü     mimar

3. “Neredesin?” sorusunun cevabı hangisidir?

okulda     okula
evden     park

4. Hangisi yanlıştır? İşaretleyelim.

Aşçı, yemek yapar.
Sucu, su dağıtır.
Pilot, uçak kullanır.
Kasap, saç keser.
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13. Eğlenelim

Ali’ye yol gösterelim.

FIRINBAKKAL
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Gezelim-Görelim

Selimiye Camii-Edirne

Meriç Köprüsü-Edirne



!
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Selimiye Camii-Edirne

Gezelim-Görelim

ZAMAN VE MEKÂN



!

ZAMAN VE MEKÂN

3.UNITE
● Saatler ve Sayılar
● Nerelisin?
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SAATLER-SAYILAR
1. Yazalım

Saati yazalım.

Saat sekiz (08.00)
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3. Eşleştirelim

Kelimeleri uygun görsellerle eşleştirelim.

öğle

sabah

gece

akşam
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Diyaloğu tamamlayalım.

Benzer bir diyalog yazalım.

Saatler ile cümleleri eşleştirelim.

2. Tamamlayalım

A : Affedersiniz saat _____ ?

B : Saat________________

A : Teşekkür ____________

B : ________________ değil.

A : ____________________ ?

B : ____________________

A : ____________________

B : ____________________

07.30                         Sekiz buçukta okula giderim.

08.00                         Dokuzda haberleri seyrederim. 

08.30                         Beşte okuldan dönerim.

17.00                         Yedi buçukta kalkarım.

21.00                         Sekizde kahvaltı yaparım.
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Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım. 

Selim : Merhaba Kâmil.  Benimle kütüphaneye   

    gelir misin?

Kâmil : Merhaba Selim. Şimdi olmaz. Türkçe    

             kursuna gidiyorum.

Selim : Kurs saat kaçta başlıyor? 

Kâmil : Saat ikide. 

Selim : Saat kaçta bitiyor?

Kâmil : Saat dörtte. 

Selim : Eve saat kaçta dönüyorsun?

Kâmil : Dört buçukta.

Selim : Yarın gidelim istersen? 

Kâmil : Peki, Selim. Görüşürüz.

Selim : Görüşürüz Kâmil. 

4. Okuyalım-Cevaplayalım

Kâmil Türkçe kursuna gidiyor.

Türkçe kursu saat ikide başlıyor.

Selim de kursa gitmek istiyor.

Türkçe kursu saat dört buçukta bitiyor.
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5. Cevaplayalım

07.30     Uyanıyor.
08.00     Kahvaltı yapıyor.
08.30     Okula gidiyor.
12.30      Öğle yemeği yiyor.      
15.00      Eve dönüyor.
16.00      Ödev yapıyor.

17.30   Dinleniyor.
19.00   Akşam yemeği yiyor.
20.00   Oyun oynuyor.
21.00    Kitap okuyor.
22:00   Uyuyor.

Süleyman’ın bir günü

Soruları Süleyman’ın bir gününe göre cevaplayalım.

1. Saat kaçta uyanıyor?

   _________________________

2. Saat kaçta öğle yemeği yiyor?

   _________________________

3. Bir günde kaç defa yemek yiyor?

   _________________________

4. Saat dokuzda ne yapıyor?

  _________________________

5. Saat kaçta uyuyor?

   _________________________
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6. Yazalım-Cevaplayalım

Saatleri rakamla yazalım.
Saat bir buçuk : 01.30
Saat altı  : ____
Saat on iki      : ____    
Saat on buçuk : ____

Saatleri yazıyla yazalım.
03.00 :  Saat üç.
04.30 :   ____________
17.00  :  ____________
21.30  :  ____________

Soruları saatlere göre cevaplayalım.

A : Ders kaçta bitiyor?
B :  ______________

A : Ezan kaçta okunuyor?
B :  ______________

A : Maç saat kaçta? 
B :  ______________

A : Yemek saat kaçta? 
B : ______________
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7. Yazalım

Yazalım.

Doğum tarihimizi yazalım. (gün, ay, yıl ) 

0  1        0  1         2  0   0  5 

Rakam /Yazı       Rakam /Yazı      Rakam /Yazı

0                   43                  76      

14                 59                     82     

28                61                       37      

95                    32                 100   

   

10                   20               30    

40                  50               60    

70                80               90    

yirmi yedi                   elli bir

on sekiz                    kırk dört

altmış iki                    seksen üç 

otuz altı                     elli dokuz 

�   ____

�   ____

�   ____ �   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

�   ____

sıfır

27
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Soruları görsele göre cevaplayalım.

Cevaplayalım.

1. Kaç koyun var?
    ___________________________________
2. Kaç at var?
    ___________________________________
3. Kaç inek var?
    ___________________________________
4. Kaç hayvan var?
    ___________________________________

1. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Niçin?        

  ___________________________________

2. Evinizde hayvan besliyor musunuz?               

   Besliyorsanız hangisi?

   ___________________________________

8. Bakalım-Cevaplayalım
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9. Yazalım

Cümleleri örnekteki gibi  tamamlayalım. 

Cevaplara uygun sorular yazalım.

1.                       43.

18.                    56.

74.                   35.

22.                    97.

1. Hasan _________ sınıfta okuyor.   (7.)

2. Okullar, eylülün ______ haftası  açılıyor.  (3.)

3. Müdür odası _________ katta.    (2.)

4. Türkçe dersi ________ saatte.    (6.)

5. Ben listenin ________ sırasındayım.  (28.)

1. _________________________________ ?
    Meryem, ikinci sırada oturuyor.

2. _________________________________ ?
   “N” alfabenin on yedinci harfidir.

3.  _________________________________ ?
    Yirmi birinci yüzyıldayız.

�   _________ �   _________

�   _________ �   _________

�   _________ �   _________
�   _________ �   _________

25.   �  yirmi beşinci

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

Sorularla cevapları eşleştirelim.

Ayodele  : Adın ve soyadın ne?

Abdullah : Adım Abdullah, soyadım Naci.

Ayodele  : Nerelisin Abdullah?

Abdullah : Ben Suudi Arabistanlıyım. Babam 

                İstanbul’da çalışıyor. Biz İstanbul’da  

               yaşıyoruz.

Ayodele  : Ben de Nijeryalıyım. Memnun oldum.             

NERELİSİN?
10. Okuyalım-İşaretleyelim

Ayodele Suriyeli.

Abdullah Suudi Arabistanlı.

Devletin resmî dili ne? Türkiye

Ayodele, Abdullah’a nereli olduğunu soruyor. 

Ülkenizin adı ne? Türkçe

Ülkenizin başkenti neresi? Ankara
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11. Tamamlayalım

Emir  : Merhaba, _________ ne?

Ji Min  : Adım Ji Min.

Emir  : Ji Min, _________ ?

Ji Min  : Koreliyim.

Emir  : _________ yaşıyorsun?

Ji Min  : Seul’de _________

           

Adın ne? 

_________________________________

Nerelisin? 

_________________________________

Nerede yaşıyorsun? 

_________________________________          

Boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Cevaplayalım.
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Cevaplayalım. 

1. Bursa    -liyim

2. İstanbul    -lıyım

3. İzmir    -luyum

4. Bingöl    -lıyım

5. Kahramanmaraş  -lüyüm

1. Ülkenizin adı nedir?

   _________________________________
2. Ülkenizin başkenti neresidir?

   _________________________________
3. Ana diliniz ne?

   _________________________________
4. Bayrağınızın rengi ne?

   _________________________________
5. Ülkenizin en büyük şehri hangisidir?

   _________________________________

12. Eşleştirelim
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13. Eğlenelim

“2” yi arkadaşlarına götürelim.
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Gezelim-Görelim

Efes Antik Kenti-İzmir

Körfez-İzmir



!
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Kızlarağası Hanı-İzmir

Gezelim-Görelim

ALIŞVERİŞ



!

ALIŞVERİŞ

4.UNITE
● Para
● Sebzeler ve Meyveler
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PARA

1. Yazalım

Bir lira __________ _____ _____ _____ _____

50   /  elli lira
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Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

2. Okuyalım-Cevaplayalım

Nadir : İyi günler, vitrindeki montu beğendim.      
      Fiyatı ne kadar? 

Satıcı : Montun fiyatı 45 lira. 
Nadir : O montu almak istiyorum.            
Satıcı : Tamam, hemen hazırlıyorum.
    Montunuz hazır. 
Nadir : Yanımda bozuk param yok. 200 lira var.   

           Bozabilir misiniz?  
Satıcı : Evet, bozabilirim.
Nadir : Buyurun, paranız.
Satıcı : Bu da 155 lira para üstünüz. Güle güle kullanın.
Nadir : Teşekkür ederim, hayırlı işler.

1. Nadir mağazadan ne beğeniyor?

    _________________________________

2. Montun fiyatı kaç lira?

    _________________________________

3. Nadir satıcıya kaç lira veriyor?

    _________________________________

4. Satıcı ne kadar para üstü veriyor?

    _________________________________
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3. Okuyalım-Tamamlayalım

Diyaloğu okuyalım. Boşlukları tamamlayalım.

Boşlukları görsellere göre uygun kelimelerle 
tamamlayalım. 

Soralım-Cevaplayalım.

A : Affedersiniz, bu çanta ___ ______ ?

B : O çanta  ______ ______

A : Teşekkür ederim. 

A : Merhaba, bu  _____ kaç  _____ ?

B : O,  ______ lira.

A : Peki, bu  ______ ne ______ ?

B : O da  ______ lira.

A : Teşekkür ederim.

A :  _______________________?

B :  _______________________

15 TL

7 TL

5 TL

70 TL
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SEBZELER ve MEYVELER

4. Yazalım
Adlarını yazalım.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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Sebze ve meyveleri yazalım

Sebzeler Meyveler

5. Yazalım
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6. Yazalım

Tatlarını yazalım.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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7. Yazalım

Renklerini yazalım. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

Kırmızı

Sarı

Beyaz

Yeşil

Turuncu

Mor

ıspanak muz havuç

domates sarımsak marul

karnabahar portakal elma

patlıcan mısır limon

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________
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Fatma : Alo, iyi günler Aysel. Neredesin?
Aysel : Merhaba Fatma, pazardayım.
Fatma : Neler alıyorsun?
Aysel : Taze fasulye, ıspanak, domates;     
             şeftali ve kayısı alıyorum.
Fatma : Pazarda fiyatlar nasıl?
Aysel : Sebzeler ucuz. Taze fasulye ve     
      ıspanağın kilosu 2 lira, domates 
    ise 1,5 lira.
Fatma : Peki, ya meyvelerin fiyatı nasıl?
Aysel : Meyveler biraz pahalı. Şeftali 4 lira,    
      kayısı ise 5 lira.
Fatma : Teşekkür ederim Aysel. 
          Görüşmek üzere.
Aysel : Görüşürüz Fatma.

8. Okuyalım-Cevaplayalım

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

Fatma işte. 

Pazarda sebzeler pahalı, meyveler ucuz. 

Aysel pazardan sadece meyve alıyor.

Taze fasulye ve ıspanağın fiyatı aynıdır. 

Kayısı şeftaliden daha pahalıdır. 
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9. Yazalım

ıspanak patates biber

üzüm portakal çilek

lahana nar kavun

kabak turp limon

Meyve ve sebzeleri mevsimine göre yazalım.

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

KışYaz
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10. İşaretleyelim

Yanlışı çizelim.

Doğruyu işaretleyelim.

Yanlışı işaretleyelim.

Öğle yemekini/yemeğini lokantada yerim.
Kitapları dolabına/dolapına koy.
Maçta tobumuz/topumuz patladı.
Yoğurdu/yoğurtu soğuk yemeyin.
Bu mektubu/mektupu ablama yazıyorum.
En çok mavi renki/rengi seviyorum.

a)  Doktor muayene etiyor.
b) Şu simitlerden de tatın.
c) Babam televizyon seyretiyor.
d) Okula gidiyorum.

a) Biz Gazianteb’e gidiyoruz. 
b) Bayburt’u biliyor musun?
c) Şırnak’a gidiyorum.
d) Zonguldak’a gel.
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11. Eğlenelim

Sebze ve meyveleri renkleriyle eşleştirelim.
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Gezelim-Görelim

Galata Kulesi-İstanbul

Haydarpaşa Garı-İstanbul



!
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Ortaköy Camii-İstanbul

Gezelim-Görelim



!

H
A

STALIKLAR-ALIŞKANLIKLA
R

5.UNITE
● Hastalıklar
● Alışkanlıklar
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HASTALIKLAR
1. Yazalım

Hastalık isimlerini yazalım.

__________________ __________________

____________________________________

__________________ __________________
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2. Cevaplayalım

Soruları görsellere göre cevaplayalım.

Ali’nin şikâyeti nedir?

_________________________

Ayşe’nin neyi var? 

_________________________

En sık hangi hastalığa yakalanırsın? 

_________________________

Eczaneden neler alırız? 

_________________________

Doktor ne yapıyor?

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

Doktor : Geçmiş olsun. Neyin var?
Yahya : Boğazım çok ağrıyor doktor amca.
Doktor : Başka bir şikâyetin var mı?
Yahya : Evet, çok üşüyorum.
Doktor : Ateşin var.  Ateşin yüksek. 39    

             derece. Şimdi  boğazına bakalım. 
Yahya : Boğazımda bir şey var mı?
Doktor : Boğazın da şişmiş. Sana ilaç    

                  yazıyorum. Evde güzel dinlen.
               Çok soğuk su içme. 
Yahya : Teşekkür ederim, doktor amca. 
       Size kolay gelsin.
Doktor : Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun.

3. Okuyalım-Cevaplayalım

 Yahya’nın boğazı ağrıyor.

 Yahya’nın dişi ağrıyor. 

 Doktor, Yahya’ya ilaç yazıyor. 

 Yahya’nın ateşi 37 derece.  

 Doktor, Yahya’yı kontrole çağırıyor.  
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Kelimelerle görselleri eşleştirelim.

4. Eşleştirelim

1. danışma 2. ameliyathane 3. doktor

4. poliklinik 5. acil servis 6. eczane
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5. Eşleştirelim

Cümleler yazalım.

doktor                 hastalara yardım eder.

hemşire                        ilaç satılır.

poliklinik                         hastaları tedavi eder.

eczane                        hastalar muayene olur.

1. yazıyor / bana / ilaç / doktor

   _________________________________

2. iğne/hemşire/yapıyor/hastaya

   _________________________________

3. eczaneden / annem / alıyor / ilaç

   _________________________________

4. var / randevusu / kardeşimin / hastanede   

      _________________________________

5. haftadır / Ali / bir / hasta

   _________________________________
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Boşlukları dolduralım.

(Ben)  doktor___  (Biz)     doktor___

(Sen)  doktor___  (Siz)     doktor___

(O)     doktor___  (Onlar) doktor___

(Ben) doktor değil___ (Biz)     doktor değil___

(Sen) doktor değil___ (Siz)     doktor değil___

(O)    doktor değil___ (Onlar) doktor değil___

(Ben) iyi___          (Biz)     iyi___

(Sen) iyi___          (Siz)     iyi___

(O)    iyi___          (Onlar) iyi___

(Ben) iyi değil___  (Biz)     iyi değil___

(Sen) iyi değil___  (Siz)     iyi değil___

(O)    iyi değil___  (Onlar) iyi değil___

6. Tamamlayalım
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7. Yazalım

Cümleleri uygun eklerle tamamlayalım.

Karışık kelimelerden anlamlı cümleler yazalım.

1. Ben üç gündür hasta____

2. Sen doktor değil___

3. Ali’nin babası diş doktoru___

4. Biz İstanbullu değil___

5. Siz şimdi sınıfta___

6. Onlar piknikte___

1. öğrencidir / Kamil / çalışkan/bir 

   _________________________________

2. sağlıklıyım / çok / ben

   _________________________________

3. değilsin /hasta / sen / şimdi

   _________________________________

4. çok / doktorlarız  / biz / başarılı 

   _________________________________

5. diş hekimi / komşumuz / Mehmet Bey

   _________________________________
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Boşlukları “gibi” veya “için”  ile tamamlayalım. 

Eşleştirelim. 

Eşleştirelim. 

1. Ödevlerim ____ kütüphaneye gidiyorum.
2. Hiç kimse Ahmet ____ ders çalışmıyor.
3. Vişne, limon ____ ekşi bir meyvedir.
4. Babam namaz kılmak ____ camiye gidiyor.
5. Oyuncak almak ____ para biriktiriyorum.
6. Kardeşim balık ____ yüzüyor. 

1.Kaplumbağa, tavşan gibi  a. hastalık değildir.
2. Patlıcan, biber gibi  b. çalışkandır
3. Hasan da benim gibi  c. sebzedir .
4. Yorgunluk, grip gibi  d. hızlı değildir.

1. Sağlık için                a. gözlük takıyorum. 
2. Ekmek almak için               b. spor yapmalısın.
3. Gözlerim ağrıdığı için        c. fırına gidiyor.

8. Tamamlayalım

a
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ALIŞKANLIKLAR
9. Yazalım

İyi ve kötü alışkanlıkları yazalım.
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Cihan’ın olumlu ve olumsuz alışkanlıklarını yazalım. 

10. Okuyalım-Cevaplayalım

Merhaba, benim 
adım Cihan. 14 
yaşındayım. Sekizinci 
sınıfta okuyorum. Ben 
çalışkan bir öğrenciyim. 
Ödevlerimi düzenli 
yaparım. Arkadaşlarıma 
yalan söylemem. Çevremi 
korurum. Her gün dişlerimi 
fırçalarım. Yerlere 
tükürmem. 

Sevmediğim alışkanlıklarım da var. İnternette çok 
vakit geçiririm. Akşamları geç yatarım. Sabahları da 
geç kalkarım.

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

Olumsuz AlışkanlıklarOlumlu Alışkanlıklar
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11. Yazalım

Olumlu ve olumsuz alışkanlıklarımızı yazalım. 

Ben  ____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Benim iyi alışkanlıkarım  _____________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 Benim kötü alışkanlıkarım  ___________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere “Y” yazalım.

kavga       yapmak

kitap       fırçalamak

dedikodu     olmak

diş      okumak

erken      yemek

tırnak      söylemek

dürüst      etmek

sözünde     kalkmak

yalan      durmak

12. Eşleştirelim

Derste yüksek sesle konuşulur. 

Etrafa çöp atmak yanlıştır. 

Sözünde durmak güzel bir davranıştır.

Sağlıklı beslenmek kötü bir alışkanlıktır. 

Erken yatmak, erken kalkmak iyi alışkanlıktır. 

Her gün kitap okumak güzel bir alışkanlıktır. 
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13. Eğlenelim

Burak’ı hastaneye götürelim.

H

HASTANE
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Gezelim-Görelim

Zağnospaşa Camii-Balıkesir

Hisaralan Kaplıcaları-Sındırgı/Balıkesir
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Saat Kulesi-Balıkesir

Gezelim-Görelim


