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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



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



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



Merhaba arkadaşlar,
benim adım Evliya Çelebi. Ben 

bir gezginim. Türkiye’yi ve dünyayı 
gezdim. Bu kitapta size Türkiye’yi 

anlatacağım. 
Gezelim ve öğrenelim!

      Hayat Boyu

Öğrenci Kitabı
(6-12 Yaş)



      Hayat Boyu
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TANIŞMA

● Tanışma
● Saatler
● Ne yapıyoruz?
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TANIŞMA

1. Dinleyelim-Konuşalım

b) Vedalaşma

a) Tanışma
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2. Konuşalım

- Merhaba.
- Ben Suriyeliyim.
- Burası 4/C  sınıfı mı?
- Kaç yaşındasın?
- Adınız ne?
- Evet, burası 4/C sınıfı.
- Adım 
- Benim adım da                       , tanıştığımıza memnun oldum.
- Sen nerelisin                      ?
- Ben 10 yaşındayım.
- Ben de memnun oldum.

B. Tamamlayalım, konuşalım.

A:                          Ali, sonra
B: Görüşürüz.

A: Ben Mersin’e gidiyorum Serap.
B:                               Ayşe.

A:                               Ahmet.
B: Sana da iyi geceler.

A. Aşağıdaki cümleleri sıralayalım, diyalog oluşturalım.

hoşça kal, görüşürüz, iyi geceler, güle güle
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3. Okuyalım-Cevaplayalım

Cümleleri diyaloğa göre örnekteki gibi işaretleyelim.

Tanışalım

Mehmet Hüseyin

İzmirli.

Samsunlu.

Hürriyet İlkokulunda okuyor.

Atatürk İlkokulunda okuyor.

İstanbul’da yaşıyor.

✓

Mehmet: Günaydın.
Hüseyin: Günaydın.
Mehmet: Benim adım Mehmet.
               Senin adın ne?
Hüseyin:  Benim adım Hüseyin.
Mehmet: Nasılsın?
Hüseyin: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
Mehmet: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
Hüseyin: Nerelisin Mehmet? 
Mehmet: İzmirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Sen    
          nerelisin Hüseyin?
Hüseyin: Samsunluyum. Ben de İstanbul’da yaşıyorum.   
  Nerede okuyorsun?
Mehmet: Atatürk İlkokulunda okuyorum. Sen nerede   
  okuyorsun?
Hüseyin: Hürriyet İlkokulunda okuyorum. 
              Tanıştığımıza memnun oldum.
Mehmet: Ben de memnun oldum.
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Aşağıdaki boşlukları tamamlayalım.

Diyalog yazalım.

4. Okuyalım-Tamamlayalım

5. Yazalım

M: Merhaba, adınız ne?
İ: Merhaba, benim adım İhsan                         ?
M: Benim adım Muhammet.
İ: Nasılsınız?
M: Teşekkür ederim, iyiyim                        ?
İ: Ben de iyiyim.                        ?
M: Ben Suriyeliyim. Siz nerelisiniz?
İ: Ben  Pakistanlıyım.
M: Memnun oldum İhsan.
İ:                                            

A: Merhaba.
B: 
A:
B: 
A: 
B: 
A: 
B: Sen de hoşça kal.                                    
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6. Dinleyelim-Tamamlayalım

Durakta
G: Günaydın. Benim                         Gülnura. Sizin                         ?

H: Günaydın. Benim adım Hatice. 

G: Nasılsınız?

H:                         ederim, iyiyim. Siz                        ?

G: Ben de iyiyim.                         ?

H: Ben Mısırlıyım. Siz                        ?

G: Ben Azerbaycanlıyım.

H: Tanıştığımıza 

G: Ben de memnun oldum.

H: Görüşürüz, hoşça kal.

G: Sen de  

Boşlukları tamamlayalım.
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7. Yazalım-Tamamlayalım

Ahmet: Günaydın.
Büşra: 

Aleks: İyi günler.
Sandra: 

Aybeg: Hoş geldiniz.
Cemile: 

Işık: Merhaba.
Rasil: 

Zarife: Görüşürüz.
Haydar: Hoşça kal Büşra, sonra

Betül: Sana da iyi geceler.
Tarık: Sana                                              yarın görüşürüz.

Diyalogları tamamlayalım.



18 

8. Okuyalım-Cevaplayalım

Öğretmen 
Öğrenciler
Öğretmen 

Ali
Necip
Ali
Musa 
Öğretmen
Necip

: Merhaba çocuklar.
: Merhaba öğretmenim.
: Sizi Necip’le tanıştırayım. Necip yeni sınıf  
  arkadaşınız.
: Hoş geldin Necip, benim adım Ali.
: Hoş bulduk Ali. Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum.
: Hoş geldin Necip, benim adım Musa. 
: Necip şimdi Musa’nın yanına otur.
: Teşekkür ederim öğretmenim.

1. Öğretmen öğrencilerle kimi tanıştırdı?

2. Necip’e kimler “Hoş geldin.” dedi?

Hoş Geldin Necip

Soruları metne göre cevaplayalım.



19

9. Konuşalım

: Merhaba Ömer.
: Merhaba Zeynel.
: Ömer sizi tanıştırayım. Bu arkadaşım Ayşe.
: Ben Ömer. Zeynel’in okul arkadaşıyım.
: Tanıştığımıza memnun oldum Ömer. Ben de    
  Zeynel’in komşusuyum. 
: Ben de memnun oldum Ayşe.
 

Zeynel
Ömer
Zeynel
Ömer
Ayşe

Ömer

Okuyalım, canlandıralım.
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10. Okuyalım-Yazalım

Merhaba. Ben Fatma AKIN. 
İstanbulluyum. 15 yaşındayım. Evimiz 
Ankara’da. Babam avukat. Annem 
bilgisayar mühendisi. İki kardeşim 
var. Onlar ilkokula gidiyor. Ben lisede 
okuyorum. Resim yapmayı seviyorum. 
Hafta sonu resim kursuna gidiyorum.

Merhaba. Benim adım Mansur. 
Ürdünlüyüm. 16 yaşındayım. İstanbul’da 
öğrenciyim. Onuncu sınıfa gidiyorum. 
Boş zamanlarımda futbol oynuyorum 
ve kitap okuyorum. Arkadaşlarımla 
İstanbul’u geziyorum. İstanbul 
Türkiye’nin en büyük şehri.

Siz de kendinizi tanıtın.
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SAATLER

11. Okuyalım-Cevaplayalım

İhsan : Alo, Murat. Ne yapıyorsun?
Murat: Evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
İhsan : Hazırlık yapıyorum.
Murat: Niçin hazırlık yapıyorsun?
İhsan : Bu akşam halı sahaya maça gidiyoruz, unuttun mu?
Murat: Evet, unuttum. Özür dilerim. Çok meşguldüm. 
İhsan : Hadi, acele et. Fazla zamanımız yok.
Murat: Şu an saat kaç?  
İhsan : Şu an saat altıyı on geçiyor. Maç saat sekizde. Yarım  
       saat sonra sizin evdeyim.Beraber gideriz.
Murat: Tamam, hemen hazırlanıyorum. Seni aşağıda    
       bekliyorum.

Diyaloğa göre doğru cümlelere “D”, yanlış cümlelere 
“Y“ yazalım.

İhsan maç için hazırlık yapıyor.

İhsan ile Murat,Trabzonspor’un maçına gidiyor.  

Murat maçın zamanını unutuyor.

İhsan ile Murat, maç için basketbol sahasına gidiyor.

Maç saat sekizde başlıyor.

Maç Saati
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12. Öğrenelim-Yazalım

    

     Saat on bire beş var.     Saat on biri on geçiyor.

   

Saat Kaç?

-ı, -i, -u, -ü (dakika) geçiyor -a, -e (dakika) var 
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13. Dinleyelim-Cevaplayalım

Soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

1. Tarık nereye gidiyor?

      

2. Üsküdar’a kaç numaralı otobüs gidiyor?

     

3. Tarık ne zaman durakta?

     

4. Otobüs saat kaçta hareket ediyor?
    

Otogarda
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14. Konuşalım

A: Affedersiniz, saat kaç?

B: Saat sekiz.

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 

B: 

Saati soralım, söyleyelim.
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15. Yazalım

• Ders sekizde başlıyor. Dersin başlamasına on dakika var. 
• Teneffüs zilinin çalmasına yirmi dakika var. 
• Öğle yemeği on iki buçukta. Yemeğe yarım saat var. 
• Dakika yetmiş sekiz. Maçın bitmesine on iki dakika   
• Uçağın kalkmasına bir saat on dakika 
• İstanbul’a gitmemize iki gün
• Film saat yedide. Filmin başlamasına beş dakika 
• Saat üçü beş geçiyor. Dersin bitmesine on beş dakika
• Saat yediyi üç geçiyor. Haberlere yarım saat

Dersler saat sekiz                      başlıyor. 
Saat ikiye on  
Saat üçü çeyrek 
Saat altıya çeyrek  
Saat beşi yirmi

var, geçiyor, buçukta
Aşağıdaki kelimelerle boşlukları tamamlayalım.

Cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım.
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16. Öğrenelim-Yazalım

20.05
A: Maç saat kaçta? 
B: Maç, akşam sekizi beş geçe.

13.20
A: Ders saat kaçta bitiyor?
B: Biri yirmi geçe bitiyor.

09.10
A: Dişçi randevunuz saat kaçta?
B: 

10.15
A: Türkçe dersi saat kaçta?
B:   

09.55
A: Sınav saat kaçta?
B: Ona beş kala.

11.40
A: Yemek saat kaçta?
B: On ikiye yirmi kala.

08.50
A: Kurs saat kaçta başlıyor?
B: 

21.45
A:Türkiye’nin maçı ne zaman?
B: 

-ı, -i, -u, -ü (dakika) geçe -a, -e (dakika) kala 

Diyalogları örneklerdeki gibi tamamlayalım.
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17. Okuyalım-Yazalım

Benim adım Yusuf. Ben öğrenciyim. Suriyeliyim. Her sabah 

saat yedide (07.00’de) kalkıyorum. Elimi, yüzümü yıkıyorum. 

Saat yediyi çeyrek geçe (              ) kıyafetlerimi giyiyorum. 

Saat yediyi yirmi geçe (              ) kahvaltı masasına oturuyorum. 

Yirmi dakikada kahvaltımı bitiriyorum. Sekize beş kala (            ) 

okula geliyorum. Saat sekizde (               )  ders başlıyor. On iki 

buçukta (               )  yemekhanede yemek yiyorum. Dörde on 

kala (             ) dersler bitiyor ve saat dörtte (               ) eve 

dönüyorum. Sonra sokakta arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Beşi 

çeyrek geçe (              ) eve geliyorum. Ödevlerimi yapıyorum. 

Saat yedide (              ) akşam yemeğini yiyoruz. Saat dokuz 

buçukta (               ) uyuyorum.

Soruları metne göre  cevaplayalım. 
1. Yusuf her sabah saat kaçta kalkıyor?
   
2. Yusuf saat kaçta okula geliyor?
    
3. Yusuf saat kaçta öğle yemeği yiyor?
   
4. Yusuf saat kaçta uyuyor?
   

Boşlukları örnekteki gibi tamamlayalım
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18. Tamamlayalım-Konuşalım

Sabah saat                                   uyanıyorum.

Okula  saat                                    gidiyorum.

Dersler                                         başlıyor.

Dersler                                         bitiyor. 

Saat                                              eve geliyorum.

Akşam yemeğimi                           yiyorum.

Gece saat                                      uyuyorum. 

yedide

Boşlukları örnekteki gibi tamamlayalım, söyleyelim.
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19. Okuyalım-Eşleştirelim

Adım Halit. Suriyeliyim. 
Şimdi okulun bahçesinde 
Arda ile top oynuyorum. 

Annemin adı  Züleyha. 
Ödevimi yapıyorum.

Benim adım Martin. 
Fransalıyım. Şimdi okulun 
bahçesinde koşuyorum.

Batur ve Şamil üniversitede 
öğrencidir. Onlar derste 
gülüyorlar.

Benim adım Deniz. İzmirliyim. 
Şu an dişlerimi fırçalıyorum.

Metinlerle görselleri eşleştirelim.
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Soruları cevaplayalım.

20. Konuşalım
NE YAPIYORUZ?

Şu an öğretmeniniz ne yapıyor? 

Hafta sonları neler yapıyorsun?

Okuldan sonra neler yapıyorsun?
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21. Yazalım-Tamamlayalım

Aşağıdaki soruyu metne göre cevaplayalım.

1. Ali ve Mustafa neler yapıyorlar?

Parka Gidiyoruz

Komşusu Mustafa, Ali’nin evine geliyor. Beraber parka 
gidiyorlar, oyun oynuyorlar. Parkta arkadaşları Mert’i 
görüyorlar. Birlikte dondurma alıyorlar, konuşuyorlar. Sonra 
Ali ve Mustafa oradan ayrılıyor, eve dönüyorlar.

Cümleleri örnekteki gibi tamamlayalım.

1. Ben mektup yazıyorum.                             (yaz-)
2. Sen şimdi içeri giriyorsun.                         (gir-)
3. O, kitap okuyor.                                         (oku-)
4. Biz denizde                                              (yüz-)
5. Siz şimdi aşağı                                           (in-)
6. Onlar resim                                              (çiz-)
7. Ben ders                                                (çalış-)
8. Sen dışarı                                                (bak-)
9. Babam şu an ağaç                                     (dik-)
10. Biz  sınıfta                                           (otur-)
11. Siz Türkçe                                         (öğren-)
12. Öğrenciler şimdi                                  (yürü-)
13.Ben şu an okuldan                                   (gel-)
14.Sen şimdi evde ödev                             ( yap-)
15.O, şu an elbiselerini                                (giy-)
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Cümleleri dinleyelim, örnekteki gibi tamamlayalım.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Selin okulda neler yapıyor?
2. Selin evde neler yapıyor?

22. Dinleyelim-Tamamlayalım
Okuldan Eve

Selin her gün derslerini 
dikkatle dinliyor. Ders aralarında 
arkadaşlarıyla kovalamaca oynuyor. 
Okulu eve çok uzak değil. Arkadaşı 
Bilge ile okuldan sonra yürüyor. 
Annesi onu kapıda karşılıyor. Ona 
çok acıktığını söylüyor. Hemen elini yüzünü yıkıyor, yemek 
yiyor. Biraz dinleniyor sonra ödevlerini yapıyor.

1. Ben kalemimi arıyorum.
2. Sen humus yiyorsun.
3. O, oyun
4. Biz şarkı
5. Siz arabanızı
6. Onlar elma 
7. Ben arkadaşımı
8. Sen müzik
9. O, konuyu hemen
10. Biz limonata
11. Siz okula
12. Onlar film
13. Ben şu an saçlarımı
14. Sen babana
 15. Babam evin duvarını
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23. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

Benim adım Nuray. Ben Gaziantepliyim. On bir yaşındayım. 
Cumhuriyet İlkokulunda okuyorum. Şu an arkadaşlarımla piknik 
yapıyoruz. Yasemin ve Nazan ile ip atlıyoruz. Merve ile Sultan 
çiçek topluyor. Adem, Yusuf, İsa ve Berk yakan top oynuyor. 
Adnan, Sefa, Nurettin ve Mustafa istop oynuyor. Havva, Gülşen 
ve Firdevs yemek hazırlıyor. Ali ile Osman salata hazırlıyor. 
Öğretmenimiz de bizi seyrediyor. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. 
Yemekten sonra oyuna devam edeceğiz. 

Piknik Yapıyoruz

1. Nuray nereli?

2. Nuray arkadaşları ile ne yapıyor?

3. Kimler çiçek topluyor?

4. Kimler yakan top oynuyor?

5. Yemeği kimler hazırlıyor?

6. Salatayı kimler hazırlıyor?

7. Nuray’ın öğretmeni şu an ne yapıyor?
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24. Dinleyelim-Eşleştirelim

Aşağıdakidekileri dinlediğimiz şarkıya göre eşleştirelim. 

http://www.eba.gov.tr/ses/dinle/7100443b39c6a68bc4910a6c01675fc95544c45114004

bakıyor
geliyor
dolsun
olsun
ediyor
veriyor
kalınız

1. Postacı
2. Herkes ona 
3. Uğurlar
4. Kısmetle 
5. Selam 
6. Hoşça
7. Merak

1
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25. Değerlendirme

var Hoşça kalın fırçalıyor Günaydın yıkıyor

1. Cümleleri uygun ifadelerle tamamlayalım.

2. Aşağıdaki ifadeleri örnekteki gibi eşleştirelim. 

Diyalogdaki boş yere hangisi gelir? 

3. A: 
     B: Hoş bulduk. 

a.  Her sabah öğretmenimiz bize “                         “ diyor.

b. Ders bitiyor. Öğretmen hepimize “                    “  diyor.

c. Ders saat sekiz buçukta başlıyor. Derse yarım saat         

ç. Zehra saat sekizde uyanıyor. Hemen elini, yüzünü

d. Osman yemekten sonra dişlerini

Ben okuldan           izliyor.

Babam markette          geliyorum.

Mesut çizgi film                  uyanıyorsun.

Sen sabah erken          gidiyorsunuz.

Biz uçurtma           çalışıyor.           

Siz okula                    uçuruyoruz.

Onlar                                                 müzik dinliyorlar.

a) Güle güle. b) Uğurlar olsun. c) Hoş geldiniz.
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26. Değerlendirme

4. Aşağıdaki soruları yayın akışına göre cevaplayalım.

5. Aşağıdaki resimleri yapıldığı saat ile eşleştirelim.

a. Rafadan Tayfa  saat kaçta başlıyor?

b. Saat 19.45’te hangi çizgi film başlıyor? 

c. Vikingler hangi çizgi filmden sonra başlıyor?

d. Dinozor Makineler’den önce hangi çizgi film var?

08.00

07.45

07.00

07.20

Gezelim
-Görelim
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Evliya Çelebi Bursa’da
Merhaba Arkadaşlar,
Bugün Bursa’yı geziyoruz. Bursa Marmara Bölgesi’nde, büyük 

bir şehir. Burada Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman 
Gazi’nin ve Orhan Gazi’nin türbeleri var. Orhan Gazi, Osman 
Gazi’nin oğlu. 

Bursa’nın en eski camisi  Ulu Cami. Yeşil Cami, Yeşil Türbe, 
Tophane ve Saltanat Kapısı Bursa’daki diğer tarihî yerlerdir. 

Gezelim
-Görelim



!
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G Ü L E G Ü L E

O İ S İ N E M A

K Ö Ğ R E N C İ

U Y İ A K Ş A M

L L F İ L M A R

T E N E F F Ü S

B U L M A C A

Görsellere uygun kelimelerin 
üzerini örnekteki gibi çizelim, 
kalan harflerle şifreyi bulalım.

Eğl
ene

lim
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2.UNITE
● Spor
● Hobiler-Fobiler



40

SPOR

1. Okuyalım-Öğrenelim

Spor dallarını tanıyalım.

masa tenisi

basketbol

yüzme

binicilik 

halter

tenis

güreş

voleybol

futbol

boks

koşu

karate



41SERBEST ZAMAN ETkINLIKLERI

2. Okuyalım-İşaretleyelim

Kim, hangi sporu yapıyor? İşaretleyelim.

: Merhaba, Adem. 
: Merhaba, nasılsın Emin? 
: Ben iyiyim, sen nasılsın? 
:Teşekkür ederim. Ben de 
  iyiyim. Okulda neler                
  yapıyorsun? 
: Okulun futbol takımında 
  oynuyorum. Satranç               
  öğreniyorum. Sen neler 
  yapıyorsun? 
: Ben de basketbol 
  takımındayım. Hafta sonları              
  karate kursuna gidiyorum.  
: Mehmet’i görüyor musun? O, ne yapıyor? 
: Evet, bazen görüyorum. O, voleybol takımında   
  oynuyor ve  yüzme kursuna gidiyor. 
: Görüşmek üzere Adem.
: Görüşürüz Emin.

Emin 
Adem 
Emin  
Adem
 
 
Emin  

Adem 

Emin  
Adem 

Emin 
Adem

✓

Adem Emin Mehmet

voleybol

basketbol

futbol

satranç
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3. Okuyalım-Eşleştirelim

1. basketbol

2. futbol

3. güreş

4. binicilik

5. voleybol

6. halter

7. boks

8. kayak

9. karate

10. masa tenisi

4

Resimlerle sporları eşleştirelim.
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4. Yazalım-Tamamlayalım

Babam İstanbul’a gitdiyor. 

Biz bu lokantada lezzetli yemekleri tat

Fatma  annesine yardım et

Hasta kadın  bugün kendisini iyi hisset

Doktor  şu an hastaları muayene et

Kardeşim sinemada film seyret

Anneannem ile Bir Gün
Kardeşim ve ben sabah erken kalkıyoruz ve anneannemizin 

evine gidiyoruz. Evde ona yardım ediyor, onunla beraber vakit 

geçiriyoruz. Anneannemizle film seyrediyoruz. Sonra ben yemek 

yapıyorum. Anneannem yemeği tadıyor ve çok beğeniyor. “Ellerine 

sağlık kızım.” diyor.

Örnekteki gibi tamamlayalım.

Kırmızı renkli kelimelerde hangi sesler değişti?



44

5. Dinleyelim-Cevaplayalım

6. Konuşalım

1. Ahmet nereli?

2. Ahmet nerede oturuyor?

3. Ahmet ve arkadaşları hangi 

     derste futbol oynuyor?

4. Kim futbolcu olmak istiyor?    

Spor yapıyor musunuz? En sevdiğiniz spor hangisi? Spor 
yapmanın yararları nelerdir? Örnekteki gibi anlatalım.    

Merhaba ben Başak. Öğretmenim. 

Çocuklarla bir arada olmayı ve 

onlarla yeni şeyler öğrenmeyi çok 

seviyorum. Benim Emir adında bir 

kardeşim var. Emir 16 yaşında. O, 

sporla ilgilenmekten çok hoşlanıyor. 

En çok atletizmi seviyor. Bu nedenle 

her gün düzenli antrenman yapıyor. 

Emir ileride ünlü bir atlet olmak 

istiyor.

Aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım.
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7. Dinleyelim-Tamamlayalım

Merhaba, ben Yaşar Demir. 26 

yaşında _____ Erzurumlu_____              

Güreş _____ çok seviyorum. Güreş 

sporuna ilkokulda başladım. Yedi 

yaşından beri güreş yapıyorum. 

Şimdi Türk Millî Takımı’nda güreş 

_____ Ülkem için güreşmek ve her 

zaman birinci ol _____ istiyorum. 

Bu yıl Arnavutluk’ta Avrupa Güreş 

Şampiyonası var.  Altın madalya almak 

için çok çalışmam lazım. Her gün 

çalışıyorum. Antrenmanlar çok yorucu.   

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

Metni dinleyelim, boşlukları tamamlayalım.

Yaşar Demir  Erzurumludur.      

Yaşar Demir  güreşe lisede başlıyor.  

Yaşar Demir  şu an millî takımda güreşiyor. 

Yaşar Demir  bu yıl altın madalya almak istiyor. 

Yaşar Demir  dünya şampiyonasına hazırlanıyor.   

Yaşar Demir  bazen antrenman yapıyor.
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8. Okuyalım-Öğrenelim

Ben kitap okuyorum. 

Sen şu an ödevini yapıyorsun. 

O şimdi televizyon izliyor. 

Biz Türkçe öğreniyoruz. 

Siz dışarıda üşüyorsunuz. 

Onlar ders çalışıyor. 

Ben kitap okumuyorum. 

Sen şu an ödevini yapmıyorsun. 

O şimdi televizyon izlemiyor. 

Biz Türkçe öğrenmiyoruz. 

Siz dışarıda üşümüyorsunuz. 

Onlar ders çalışmıyor. 

Ben kitap okuyor muyum?

Sen şu an ödevini yapıyor musun? 

O şimdi televizyon izliyor mu?

Biz Türkçe öğreniyor muyuz? 

Siz dışarıda üşüyor musunuz? 

Onlar ders çalışıyorlar mı? 

Cümlelerin olumlu, olumsuz ve soru şeklini öğrenelim.

Olumlu (+)                       Olumsuz (-)

Soru (?)
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9. Okuyalım-Tamamlayalım

Aşağıdaki olumlu cümleleri okuyalım, örnekteki gibi soru 
cümleleri ve olumsuz cümleler yapalım. 
Nurettin futbol oynuyor. 
Nurettin futbol oynamıyor. 
Nurettin futbol oynuyor mu?
-Evet, Nurettin futbol oynuyor.
-Hayır, Nurettin futbol oynamıyor.

Ben denizde yüzüyorum. 
Ben denizde yüz  
Ben denizde yüz                                               ?
Evet,  
Hayır,  

Arkadaşlarımla satranç oynuyoruz. 
Arkadaşlarımla satranç oyna 
Arkadaşlarımla satranç oyna                            ?
Evet, 
Hayır,
 
Okula bisikletle gidiyorum. 
Okula bisikletle git 
Okula bisikletle git                                          ?
Evet, 
Hayır, 

Ben karate yapmayı biliyorum. 
Ben karate yapmayı bil  
Ben karate yapmayı bil                                     ?
Evet, 
Hayır, 

Mine şu anda ders çalışıyor. 
Mine şu anda ders çalış
Mine şu anda ders çalışıyor                            ?
Evet, 
Hayır,
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10. Konuşalım-Canlandıralım

11. Yazalım

A: Alo! Merhaba.
B: Merhaba.
A: Nasılsın?
B: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
A: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ödevlerini yapıyor musun?
B: Evet, ödevlerimi yapıyorum. Sen ödevlerini yapıyor musun?
A: Hayır, ben ödevlerimi yapmıyorum.
B: Neden ödevlerini yapmıyorsun?
A: Kardeşim Ahmet ağlıyor. 
B: O zaman Ahmet’le biraz oyun oyna.
A: Haklısın, teşekkür ederim. 
B: Rica ederim. Görüşürüz, iyi akşamlar.
A: İyi akşamlar.

 futbol             voleybol               boks                   güreş

 tenis               koşu                    yüzme              basketbol

stadyum

ring havuz kort minder

stadyumbasket 
sahası pist voleybol 

sahası
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 futbol oynamak  spor yapmak

 basketbol  satranç 

 güreş  karate 

 bisiklete  tenis 

 boks  voleybol 

 halter  ok 

atmak oynamak yapmak binmek kaldırmak

halter boks eldiveni raket

pota ok ve yay kale
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HOBİLER-FOBİLER

12. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

Merhaba, ben Zeynep. İdlipliyim. Konya’da yaşıyorum. 
İlkokul dördüncü sınıfa gidiyorum. Teneffüslerde ve 
okuldan sonra arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Genellikle ip 
atlama, yakan top ve körebe oynuyoruz. Evde kardeşimle 
saklambaç oynuyoruz. Hobilerim oyun oynamak, resim 
yapmak, müzik dinlemek ve satranç oynamak.

1. Zeynep hangi şehirde yaşıyor?

2. Zeynep kaçıncı sınıfa gidiyor?

3. Zeynep arkadaşlarıyla hangi oyunları oynuyor?

4. Zeynep ile kardeşi evde hangi oyunu oynuyor?

5. Zeynep’in hobileri nelerdir?

A) Hobiler
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13. Yazalım-Konuşalım

Siz boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Hobilerinizi 
anlatınız.
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müzik dinlemek

bağlama çalmak

gitar çalmak

satranç oynamak

balık tutmak

resim yapmak

fotoğraf çekmek

14. Eşleştirelim

Hobilerle resimleri eşleştirelim.
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bisiklet sürmek

sinemaya gitmek

spor yapmak

seyahat etmek

maç izlemek

koleksiyon yapmak

bulmaca çözmek
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15. Yazalım

Basketbol oynamayı seviyorum.

Sen  tiyatro izlemeyi seviyorsun.

O, bulmaca çözmeyi seviyor.

Biz  yürümeyi seviyoruz.

Siz  bağlama çalmayı seviyorsunuz.

Türkler  güreş yapmayı seviyor.

Basketbol oynamaktan hoşlanıyorum.

Sen  tiyatro izlemekten hoşlanıyorsun.

O, bulmaca çöz

Biz  yürü 

Siz bağlama çal

Türkler  güreş yap 

Cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım.
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16. Okuyalım-Öğrenelim

Ahmet, uçağa binmekten 
korkuyor çünkü onda 
yükseklik fobisi var.

Veli  yüzmekten korkuyor 
çünkü onda su fobisi var.

Benim ağabeyim fareden 
çok korkuyor çünkü onda 
fare fobisi var.

Meryem’in dişi çok 
ağrıyor ama o dişçiye 
gitmiyor.  Çünkü onda dişçi 
fobisi var. 

B) Fobiler
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17. Dinleyelim-Yazalım

Siz nelerden korkuyorsunuz? Fobilerinizi yazınız. 

Dinlediğiniz cümlelerde hangi fobiler vardır? Resimlerin 
altına yazalım. 
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18. Okuyalım-Cevaplayalım

Halit Somalili. O, Konya Lisesinde dördüncü sınıf 
öğrencisi. Gelecekte doktor olmak istiyor. Onun hobileri 
dağcılık ve su sporları. O, dağcılığı, yüzmeyi ve rafting 
yapmayı çok seviyor. Arkadaşları ile hafta sonları doğa 
yürüyüşü yapıyor. Havuza yüzmeye gidiyor. Halit’in fobisi 
yalnız kalmak. Bu nedenle evde, okulda ve yurtta tek 
başına kalmaktan korkuyor.

1. Halit hangi okulda okuyor?
    
2. Halit’in hobileri nelerdir? 
    

3. Halit yüzmeye nereye gidiyor?
    

4. Halit niçin tek başına kalmak istemiyor?
    

Halit’in Hobileri

Soruları metne göre cevaplayalım. 
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19. Değerlendirme

ringde

satranç oynamak

çiçek ekmek

ip atlamak

uçurtma uçurmak

yükseklik binmek hoşlanıyor okumayı

1. Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

• Ben kitap __________ çok seviyorum. 

• Onun hobileri bisiklete __________ ve resim yapmak. 

• Sen uçağa binemiyorsun çünkü sende __________ fobisi var. 

• Boks maçı  __________ yapılır. 

• Sümeyye kütüphaneye gidiyor. O, kitap okumaktan _________

2. Görsellerle hobileri eşleştirelim.
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4. Görsellerin altına uygun hobiyi yazalım.

3. Cümleleri örnekteki gibi eşleştirelim.

Bugün çok hastayım. Hafta sonları resim 
kursuna gidiyorum.

Okula yalnız gitmek 
istemiyor.

O, her gün havuza 
gidiyor.

Spora gitmek 
istemiyorum.

Okuldan sonra futbol 
oynuyor.

Nail futbolu seviyor.

Benim hobim resim yapmak.

Murat köpekten korkuyor.

Hülya yüzmekten hoşlanıyor.

kaykay yapmak

............................

............................ ............................

............................
piyano çalmak

bisiklete binmek

uçurtma uçurmak
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Evliya Çelebi Kırkpınar’da

Haziran ayındayız. Hava çok sıcak. Edirne’yi geziyorum. 
Büyük bir kalabalık görüyorum. Davul ve zurna sesleri geliyor. 
Merak ediyorum. Hemen oraya gidiyorum. Bir çayırda vücutları 
yağlı güreşçiler var. İzleyiciler güreşleri izliyor. Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri üç gün devam ediyor. En iyi güreşçiler burada. 
Hepsi birinci olmak istiyor. Birinci olan güreşçiye ‘‘Başpehlivan’’ 
diyorlar. Başpehlivana altın kemer hediye ediyorlar. 

Eğl
ene

lim

Gezelim
-Görelim
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Y K A R A T E M
Ü K Ö R E B E A

Z H E N T B O L

M H A L T E R S

E A T E N İ S İ

A T L E T İ Z M

B U L M A C A

Görsellere uygun kelimelerin 
üzerini örnekteki gibi çizelim, 
kalan harflerle şifreyi bulalım.

Eğl
ene

lim
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E Ğ L E N C E

Görsellere uygun kelimeleri 
örnekteki gibi yazalım, 

kutucuklardaki renklere göre 
şifreyi bulalım.

1

2

3

4 5 6

1

2

4

3

5

6

Eğl
ene

lim
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MÜZİK VE ALIŞVERİŞ

3.UNITE
● Müzik
● Alışveriş
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1. Okuyalım-Öğrenelim
MÜZİK

bağlama

gitar

piyano

davul

flüt

keman

kanun

darbuka

ney

Aşağıdaki müzik aletlerinin adlarını öğrenelim.



65

mızıka

ud

tef

klarnet

zurna

tulum

kemençe

akordiyon

org
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2. Dinleyelim-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Orhan Şen ne iş yapıyor?

2. Orhan Şen hangi müzik aletlerinin adını söyledi?

3. Doğruyu, yanlışı işaretleyelim.

 

4. Müzikle ilgili kelimeleri örnekteki gibi işaretleyelim.

beraber

koro

nota

gitar

yıl

saat

şarkı

kendi

✓

türkü

çalmak

flüt

ders

a  Türkçe öğretmeni
b  Müzik öğretmeni
c  Resim öğretmeni

a  gitar
b  flüt
c  tef

a. Haftada iki saat ders olacak.
b. Derste şiirler okuyacaklar.
c. Grup hâlinde şarkılar söylemeyecekler.
ç. Ders çok sıkıcı olacak.

D Y
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3. Okuyalım-Yazalım

En çok hangi sanatçıyı seviyorsunuz? En çok hangi şarkıyı 
dinliyorsunuz? Yazınız.

Merhaba, benim adım 
Mert. Ben Türk pop müziği 
dinliyorum. En sevdiğim şarkıcı 
Tarkan. En sevdiğim şarkısının 
adı ‘‘Bir Oluruz Yolunda ’’.

Merhaba, benim adım Volkan. 
Ben arabesk müzikten 
hoşlanıyorum. En sevdiğim 
şarkıcı İbrahim Tatlıses. En 
sevdiğim şarkısının adı ‘‘Mutlu 
Ol Yeter’’. 

Merhaba, benim adım
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4. Eşleştirelim-Yazalım

Görsellerin altına müzik aletlerinin adlarını örnekteki gibi 
yazalım.

bağlama

davul

keman

bağlama

piyano

ney

darbuka

gitar

kanun

ud

tef
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5. Dinleyelim-Söyleyelim

6. Okuyalım-İşaretleyelim
Dinlediğiniz müzik aletlerinin adlarını söyleyiniz.

Merhaba, benim adım Sevgi. 
İstanbulluyum. 15 yaşındayım. Dokuzuncu 
sınıfta okuyorum. Biz iki kardeşiz. Ben 
müziği çok seviyorum.  Gitar çalıyorum 
ve pop müzik dinlemekten hoşlanıyorum.  
Barış Manço’yu çok seviyorum.  Abim 
Mert 20 yaşında. Şu an üniversitede 
okuyor. O bağlama kursuna gidiyor çünkü 
türkü söylemeyi seviyor. En çok Neşet 
Ertaş’ı dinliyor. 

Babamın adı Mustafa. 52 yaşında ve 
doktor. Türk sanat müziğini seviyor. 
Onun en sevdiği şarkıcı Zeki Müren. 
Annemin adı Elif. Annem 47 yaşında ve 
ev hanımı. Bütün müzik türlerini seviyor.  
Sürekli müzik dinliyor. Benim ailem 
müziği çok seviyor.

Müzik ve Ailem

Metni okuyalım, örnekteki gibi işaretleyelim.

Sevgi Mert Mustafa 
Bey

Elif 
Hanım

   Gitar çalıyor. ✓
En sevdiği sanatçı         
Zeki Müren.
Ev işleri yaparken    
müzik dinliyor.

Bağlama kursuna gidiyor.

En sevdiği sanatçı     
Barış Manço.
Neşet Ertaş’ın türkülerini 
çok seviyor.
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7. Dinleyelim-Tamamlayalım

Boşlukları şarkıya göre tamamlayalım.

“Kaç yıl oldu?” saymadım köyden göçeli.

Mevsimler geldi            görüşmeyeli.

Hiç haber göndermedin o günden beri.

Yoksa bana küstün mü                  beni?

Dün yine seni andım gözlerim doldu.

O tatlı günlerimiz bir         oldu.

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek.

Seni çok çok             arkadaşım eşek.

Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.

Yaban tayları çayırda                 mu?

Çilli horoz kedilerle                        ?

Sarıkız minik buzağıyı sütten kesti mi?

Kuzularla oğlaklar                           ?

Uzun kulaklarını son bir kez salla.

Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla.

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek.

Seni çok çok özledim arkadaşım eşek.

Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım          .
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Cümleleri örnekteki gibi olumlu ve olumsuz yapalım.

8. Tamamlayalım

Siz çok çalışacaksınız ve başarılı olacaksınız.

Öğrenciler programda bağlama çalacaklar, türkü söyleyecekler.

Hava çok soğuk. Bu akşam konser olmayacak.

Piyano kursuna gideceğim. Piyano çalmayı öğreneceğim.

Konserde ben davul çalacağım, Aykut yan flüt çalacak.

1. Ben bu akşam evde ders çalışacağım.                           (olumlu)     
     Ben bu akşam evde ders çalışmayacağım.                  (olumsuz)

2. Biz iki saat sonra  sinemada film izle                            (olumlu)
    Biz iki saat sonra  sinemada film izle                          (olumsuz)

3. Siz pazar günü konsere git                                          (olumlu)
     Siz pazar günü konsere git                                        (olumsuz)

4. Onlar geziye gel                                                           (olumlu)
     Onlar geziye gel                                                        (olumsuz)

5. O, tatilde denizde yüz                                                 (olumlu)
    O, tatilde denizde yüz                                              (olumsuz)

6. Ben çok çalışacağım, gelecekte mühendis ol                 (olumlu)
     Ben çok çalışacağım, gelecekte mühendis ol              (olumsuz)
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9. Okuyalım-Cevaplayalım

Ümmü Gülsüm, Mısırlı 

bir şarkıcıdır. 4 Mayıs 

1904 tarihinde doğdu. On 

dokuz yaşında Kahire’de 

müzik eğitimi aldı. Yirmi 

dört yaşında Mısır’ın en 

başarılı ses sanatçısı 

oldu. Otuz yaşında Mısır 

Radyosunda şarkılar 

söyledi. Araplar, onun güzel 

sesini dinledi ve çok sevdi. 

1967 yılında Paris’te bir 

konser verdi. Sonra bütün 

dünya onu tanıdı. 1975 

yılında, yetmiş bir yaşında 

öldü.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Ümmü Gülsüm nerelidir?

2. Paris’te ne zaman konser verdi?

3. Nerede müzik eğitimi aldı?

Ümmü Gülsüm
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10. Yazalım

Olumlu (+)
Olumsuz (-)

1. Hafta sonu konsere gideceğiz. 

Hafta sonu konsere gitmeyeceğiz.
2. Arkadaşlarımla kar topu oynayacağım. 

3. Okuldan eve otobüsle gelecekler. 

4. Okuldaki programda şiir okuyacaksın.

5. Ahmet koroda gitar çalacak.

Örnekteki gibi cümleleri olumsuz yapalım.

6. Yarışma için şiir yazacaksınız. 

7. Öğrenciler konser verecek. 

8. Selçuk  yarın akşamki maçta oynayacak. 

9. Konser için bilet alacağız.
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11. Yazalım

Soruları örnekteki gibi cevaplayalım.

1.    A: Sınıfta şarkı söyleyecek misin?
         B: Evet, şarkı söyleyeceğim.
         B: Hayır, şarkı söylemeyeceğim.

2.    A: Siz bana bağlama çalmayı öğretecek misiniz?
         B: Evet, 

3.    A: Siz gitar çalmayı öğrenecek misiniz?
         B: Hayır, 

4.    A: Öğrenciler halı sahada maç  oynayacaklar mı?
         B: Evet,

5.    A: Yarın akşamki maçı birlikte seyredecek miyiz?
         B: Hayır,

6.    A: Arkadaşların da konsere gelecekler mi?
         B: Evet,

7.    A: Yarınki film için bana da sinema bileti alacak mısın?
         B: Hayır, 
 
8.    A: Gelecek yıl Türkçe kursuna devam edecek misin?
         B: Evet, 
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ALIŞVERIŞ

12. Okuyalım-Öğrenelim

giyim mağazası

kasap

bakkal 

oyuncak mağazası

fırın

ayakkabı mağazası

kırtasiye

pazar

manav 
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: İyi günler. 
: İyi günler. Ne     
  istiyorsun Cemal?
: 1 koli yumurta, 3 tane  
  ekmek, 2 kilo patates, 
  1 kilo şeker, 4 tane    
  sakız, 2 tane çikolata  
  almak istiyorum. 
: Siparişlerini hemen  
  hazırlıyorum. 
: Tamam, bekliyorum. 
: Siparişlerin hazır Cemal.
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? 
: Hemen hesaplıyorum. Bir koli yumurta 10 lira, üç ekmek  
  2 lira 70 kuruş, iki kilo patates 3 lira, bir kilo şeker 3,5  
  lira, dört tane sakız 60 kuruş, iki tane çikolata 2 lira.  
  Toplam 21 lira 80 kuruş. 
: Buyurun, bozuk param yok. Sadece 50 liram var. 
: Önemli değil. Buyur, paranın üstü. 28 lira 20 kuruş.   
  Allah bereket versin. 
: Bereketini görün. Hayırlı işler. 
: Yine beklerim. Güle güle. 

Cemal 
Bakkal

Cemal 

Bakkal

Cemal 
Bakkal
Cemal 
Bakkal

Cemal
Bakkal

Cemal
Bakkal

13. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Cemal bakkaldan kaç tane ekmek alıyor? 

2. Cemal bir koli yumurtayı kaç liraya satın alıyor?

3. Cemal bakkala alışveriş için toplam kaç lira ödüyor?

4. Bakkal ne kadar para üstü veriyor?
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14. Yazalım

alışveriş listesi

yazar kasa

kredi kartı

reyon kasiyer

fatura (fiş)

fiyat etiketi

Aşağıdaki kelimeleri görsellerin altına yazalım.

K K
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Alışveriş ile ilgili soruları ve cevapları eşleştirelim.

fiyat etiketi

kredi kartı

fatura (fiş)

giyim mağazası

fırın

alışveriş listesi2

15. Eşleştirelim

1. Ürün fiyatının yazılı olduğu yer neresi?

2. Alışverişe gitmeden önce ne hazırlarız?

3. Alışverişte para yerine ne kullanırız?

4. Ekmek aldığımız yer neresidir?

5. Alışverişten sonra satıcı yazar kasadan  

    bize ne verir?

6. Giysi aldığımız yer neresidir?

16. Sıralayalım-Konuşalım

(    ) Pazardan neler alacaksınız?

( 1 ) Zübeyde Hanım, merhaba. Nereye gidiyorsunuz?

(    ) Pazar, marketten ucuz mu?

(    ) Evet, haklısınız. Size iyi alışverişler.

(    ) Sebze, meyve gibi evin ihtiyaçlarını alacağım. 

(    ) Pazara gidiyorum.

(    ) Genellikle ucuz oluyor. Ayrıca her şey daha taze oluyor.

Aşağıdaki cümleleri sıralayalım ve diyalog oluşturalım. 
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17. Okuyalım-Cevaplayalım

Müşteri     
Tezgâhtar
Müşteri
Tezgâhtar 
Müşteri
Tezgâhtar 
Müşteri

Tezgâhtar
 Müşteri
Tezgâhtar 
Müşteri 
Tezgâhtar
 Müşteri 
Tezgâhtar 
Müşteri 
Tezgâhtar

: Merhaba, iyi günler. 
: Merhaba, hoş geldiniz.   
: Kışlık kazaklarınız var mı? 
: Elbette var. Kalın mı ince mi? 
: İkisine de bakabilir miyim? 
: Tamam efendim. Buyurun. 
: İnce kazaklar güzel   
  görünüyor. Başka renkleri 
  var mı? 
: Kırmızı, siyah ve lacivert renkleri var. 
: Peki, bunların fiyatı nedir? 
: Bunlar 120 lira. 
: Çok pahalı. İndirim yapıyor musunuz? 
: Peşin olursa 90 lira olur. 
: Çok pahalı. Daha ucuzu yok mu? 
: Ne yazık ki şu an yok ama bir hafta sonra gelecek. 
: Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. 
: Yine bekleriz efendim. Güle güle. 

Kışlık Kazak Arıyorum

Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Mağazada hangi renk kazaklar var?
 .................................................................................
2. Müşteri mağazadan ne almak istiyor?
 .................................................................................
3. Müşteri kazağı niçin almıyor?
 .................................................................................
4. Ucuz kazaklar ne zaman gelecek?
 .................................................................................
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18. İzleyelim-Cevaplayalım

19. Yazalım

Soruları videoya göre cevaplayalım.
1. Müşteri kırmızı mercimek almak istiyor.
2. Mercimeğin fiyatı 5 lira 25 kuruş.
3. İkinci müşteri zeytin almak istiyor.
4. Satıcı ikinci müşteriye 1 lira para üstü veriyor.

D Y

 1. Ağaçın yaprakı yeşil.            Ağacın yaprağı yeşil.
 2. Sokaka çöp döküyorlar. 
 3. Dağların yamaçı karlı.          
 4. Anne çocukuna “Gel.” diyor. 
 5. Dedemin kalpi ağrıyor.         
 6. Arabanın renki güzel değil. 

Cevaplara uygun sorular yazalım.

Sözcükleri alfabeye  göre sıralayalım.

(    )  fiyat  (    ) pahalı  (  1  ) alışveriş (    ) ucuz

(    )  fatura (    ) peşin  (    ) indirim (    ) fiş

1. A: Kitaplar pahalı mı?
 B: Hayır, kitaplar pahalı değil.

2. A: 
 B: Evet, mağaza indirim yapıyor.

3. A: 
 B: Soğanın kilosu 85 kuruş.

4. A: 
 B: Evet, %20 (yüzde yirmi) indirim yapıyoruz.

5. A: 
 B: Cep telefonlarında garanti süresi 2 yıl.
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20. Dinleyelim-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

1. Menemenin içinde hangisi yoktur?
a. yumurta      b. domates      c. salatalık 

2. Aşağıdakilerin hangisinde menemen malzemelerinin 
miktarı doğrudur?

a. 4 yemek kaşığı sıvı yağ 
b. 2 adet yeşil biber 
c. 3 adet kuru soğan

3. Ocağı açtıktan sonra ne yapıyoruz? 
a. Soğanı ve biberleri tavaya döküyoruz.
b. Yumurtaları kırıyoruz.
c. Tavaya yağ döküyoruz.

4. Menemen yapımıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Soğan ve biberleri doğruyoruz.
b. Domatesleri haşlıyoruz.
c. Menemeni tavada pişiriyoruz.
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Harfler niçin değişiyor? Öğrenelim.

A: Öğrenciler nerede?
B: Öğrenciler sınıfta.

  A: Dondurma nerede?
  B: Dondurma külahta.

  A:Tavuklar nerede?
  B: Kümeste. 

  A: Elmalar nerede?
  B: Sepette.  

  A: Sen hangi dili biliyorsun?
  B: Arapça biliyorum.

  A: Recep’in mesleği nedir?
  B: O, güreşçi.

  A: Nereden geliyorsun?
  B: Halep’ten geliyorum. 

  A: Saat kaçta gideceksin?
  B: Saat üçte gideceğim.  

  A: Yusuf’un babası ne iş yapıyor?
  B: O, gözlükçü.

sınıf → -da = sınıfta

külah → -da = külahta

kümes → -de = kümeste

sepet → -de = sepette

Arap → -ca = Arapça

güreş → -ci = güreşçi

Halep → -den = Halep’ten

  üç → -de = üçte

gözlük → -cü = gözlükçü

21. Okuyalım-Öğrenelim
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1. Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım. 

2. Görsellerde müzik aletlerinden hangisi yoktur?

• Yarın annemle beraber _______________ gideceğiz. 

• Şarkıcılar bu meydanda ______________ verecek.

• Hafta sonu bağlama  ________________ gideceksiniz.

• Çorabı _________ reyonunda bulacaksın.

• Bütün öğrenciler ney ___________ öğrenecek.

a) bağlama
b) piyano
c) keman
d) gitar

giyim kursuna konser üflemeyi alışverişe

22. Değerlendirme
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3. İfadeleri örnekteki gibi eşleştirelim.

4. Diyaloğu anlamlı şekilde sıralayalım.

5. Hangisi doğru? İşaretleyelim.

      

Sebze ve meyveleri

Benim ailem pop 

Bazı öğrenciler bağlama

Ahmet, kasaba et ve ciğer 

Pazar günü konser olacak,

  (   ) Güle güle. Yine bekleriz.

  ( 1 ) İyi günler

  (   ) İyi günler.  Ne istiyorsunuz?

  (   ) Buyurun, paranız. Hayırlı işler. 

  (   ) Sizde kalem ve kalem açacağı var mı? 

  (   ) Evet, var. Buyurun. Hepsi 2 buçuk lira.

a) kitapcı          b) kitabçı          c) kidapcı          d) kitapçı
a) biletci          b) biletçi           c) biledci           d) bıletcı
a) ayakım          b) ayakkım        c) ayağım           d) ayakğım
a) dolaba          b) dolappa         c)dolapa             d) dolapı
a) otobüsde      b) otobuste      c) otobüste        d) otobüşte 

  çalmayı biliyor.

   pazardan ucuza alacağız.

   biz de gideceğiz.

   müzik dinlemiyor.

   almak için gidecek.

Gezelim
-Görelim
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Arkadaşlar, merhaba. Yine beraberiz. Bugün Kapalı 
Çarşı’yı geziyoruz. 

Kapalı Çarşı, İstanbul’un şehir merkezindedir. Burası 
dünyanın en eski çarşısıdır. 11 tane giriş kapısı vardır. 

Turistler buradan  halı, mücevher gibi hediyelik eşyalar 
alıyorlar. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehri.

Evliya Çelebi Kapalı Çarşı’da

Gezelim
-Görelim



!

86

E Ğ L E N C E

1

Görsellere uygun kelimeleri 
örnekteki gibi yazalım, şifreyi 
kutucuklardaki renklere göre 
bulalım.
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BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER

4.UNITE
● Bayramlar ve Özel 
   Günler
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BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER

1. Okuyalım-Öğrenelim
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2. Okuyalım-Öğrenelim

Metinleri okuyalım, ulusal bayramları öğrenelim.

23 Nisan 1923’te Türkiye  Büyük Millet Meclisi açıldı. 
Atatürk bu günü bütün dünya çocuklarına hediye etti.

29 Ekim 1923’te Atatürk Cumhuriyeti ilan etti. Bu günü 
coşkuyla kutluyoruz. 
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15 Temmuz 2016’da Türk halkı büyük bir zafer kazandı. 
Demokrasiyi ve Cumhuriyeti korudu.

30 Ağustos 1922’de 
Türk ordusu düşmanları 
yendi. Kurtuluş Savaşı 
bitti. 
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Soruları metne göre cevaplayınız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a geldi. Kurtuluş Savaşı 
başladı.

1. Atatürk cumhuriyeti ne zaman ilan etti?
    
2. Öğrenciler  sınıfları neyle süslüyor?
    
3. Öğrenciler bayram kutlamasında hangi etkinlikleri   

 yapıyor?
    

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan etti. Bu 
nedenle biz her yıl 29 Ekim’i millî bir bayram olarak kutluyoruz. 
29 Ekim’de sınıflarımızı bayraklarla, renkli kâğıtlarla ve 
balonlarla süslüyoruz. Okulda kutlama töreni yapıyoruz. 
Törende şiirler ve yazılar okuyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Halk 
oyunları gösterileri yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nda çok 
eğleniyoruz. 

3. Okuyalım-Cevaplayalım
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4. Okuyalım-Öğrenelim

Millî/Ulusal
Bayramlar

Dinî
Bayramlar

30 Ağustos
Zafer Bayramı

Ramazan Bayramı

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı

19 Mayıs
Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor

Bayramı

Kurban Bayramı

29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı

15 Temmuz
Demokrasi ve Millî

Birlik Günü
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6. Dinleyelim-Söyleyelim

5. Konuşalım

Siz de aşağıdaki gibi bir diyalog oluşturun.

A: Merhaba, amca.
B: Merhaba, yeğenim.
A: Amcacığım, Kurban     
    Bayramı’n kutlu olsun.
B: Teşekkür ederim, yeğenim.  
    Senin de Kurban Bayramı’n  
    kutlu olsun.

Barış Manço’nun “Bugün Bayram” adlı şarkısını dinleyelim ve 
birlikte söyleyelim.



94

7. Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım.

Adım Gülşen. 
Antalyalıyım. 10 
yaşındayım. Dördüncü 
sınıfa gidiyorum. Bir 
hafta sonra benim 
doğum günüm olacak. 
Çok heyecanlıyım. 
Arkadaşlarımı evimize 
davet edeceğim. 
Annem bize yemekler, 
tatlılar ve meyve suları 
hazırlayacak. Herkes benim doğum günümü kutlayacak. Herkes 
“Doğum günün kutlu olsun.” diyecek. Ben de onlara teşekkür 
edeceğim. Ailem ve arkadaşlarım bana hediyeler verecek. 
Hediyeler için herkese teşekkür edeceğim. Hepimiz için güzel 
bir gün olacak. 

1. Gülşen nereli ve kaç yaşındadır?
    

2. Gülşen niçin heyecanlanıyor?
    

3. Gülşen’in annesi neler hazırlayacak?
    

4. Herkes Gülşen’e ne diyecek?
    

5. Gülşen’e kimler hediye verecek?
    

Gülşen’in Doğum Günü
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Resimlerin altına bayramları ve özel günleri yazalım.

8. Yazalım

Doğum Günü
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor

Bayramı

Cumhuriyet
Bayramı

Ramazan Bayramı

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk BayramıKurban Bayramı
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9. Okuyalım-İşaretleyelim

10. Yazalım-Konuşalım

Arda 
Ercan
Arda

Ercan

Arda

Ercan
Arda
Ercan
Arda
Ercan

: Alo, Ercan. Merhaba, nasılsın? 
: İyiyim Arda. Sen nasılsın? 
: Sağ ol. Ben de iyiyim. Doğum 

gününü kutlarım. İyi ki doğdun 
canım arkadaşım. 

: Çok teşekkür ederim dostum. 
Bu akşam bize gelecek misin?

: Evet, geleceğim ama saat kaçta 
geleceğiz? 

: Akşam saat yedide. 
: Kimler gelecek? 
: Sınıftaki arkadaşlar gelecek. 
: Çok iyi. Akşam görüşmek üzere. 
: Görüşürüz.

1. Ercan’ın arkadaşları saat yedide gelecek.

2. Kurstaki arkadaşları gelecek.

3. Ercan’ın doğum gününü kutlayacaklar.

D Y

:
:
:
:
:
:
:
:

Yukarıdaki gibi bir diyalog yazalım, canlandıralım.

Metne göre işaretleyelim.
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11. Okuyalım-Yazalım

:
:
:
:
:
:
:
:

Zehra 

Anne 

Zehra

Anne

Zehra

Anne

Zehra

Anne

Zehra

Anne

: Alo, merhaba. Nasılsın anne? 

: Teşekkür ederim. İyiyim kızım. Sen nasılsın? 

: Ben de iyiyim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun !

: Çok teşekkür ederim kızım. 

: Babama da selam söyle anneciğim.

: Söylerim kızım. 

: Sizi çok seviyorum anne. 

: Biz de seni çok seviyoruz kızım. 

: Görüşmek üzere anneciğim.

: Görüşürüz kızım.

Yukarıdaki gibi bir diyalog yazalım, canlandıralım.
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KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

YENİ YIL KUTLAMA MESAJI 

12. Sıralayalım-Yazalım

Ramazan Bayramı’n mübarek olsun.

  Herkese selamlar. İyi bayramlar...

  Sevgili Arkadaşım Zeliha,

  Ailenizin de bayramını tebrik ederim.

 
Sevgili Anneciğim,

Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. 

Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

...

...

...

...

...

...

...
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13. Konuşalım

14. Okuyalım-Cevaplayalım

Sevgili Teyzeciğim,
Bugün annemle evden okula kadar yürüdük. Sonra ders 

saatine kadar konuştuk. O, bana “Sana bir müjdem var. 
Teyzen ve kuzenlerinle görüştüm. Kurban Bayramı tatilinde 
buraya gelecekler.” dedi. Çok sevindim çünkü geçen bayram 
kuzenlerimle, dağın tepesinden aşağıya kadar yarışma yaptık. 
Beraber çok eğlendik. Bu tatilde de kuzenlerimle eğlenmek 
istiyorum. Bayrama kadar heyecanla sizi bekleyeceğim.

Sevgilerle 
Yeğenin Deniz

1. Deniz mektubu kime yazdı?

2. Geçen bayram Deniz ve kuzenleri ne yaptılar?

3. Deniz ve annesi nereye kadar yürüdüler?

4. Deniz kuzenlerini ne zamana kadar bekleyecek?

Bayramları nasıl kutluyoruz? Anlatalım.

Soruları metne göre cevaplayalım.
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15. Değerlendirme

1. Boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım.

2. Aşağıdaki kelimelerle görselleri eşleştirelim.

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Ali nereye gitti?‘’ sorusunun 
cevabıdır?

•   Millî bayramlarımızda okulumuzda kutlama                yaparız.
•  Dinî bayramlarımızda büyüklerimizin                öperiz.
•  29 Ekim’de                Bayramı’nı kutlarız.
•  23 Nisan’da dünyanın her yerinden çocukları ülkemizde   
                     ederiz.
•  Bayramlarda             insanlar barışır.

misafir Cumhuriyet töreni

dargın elini

a) kutlama töreni b) kurban bayramı  c) doğum günü

          a) Tiyatroda gitti.

          b) Tiyatrodan gitti.

          c) Tiyatroya gitti.

         d) Tiyatroyu gitti.
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4. Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde eşleştirelim.

5. Görsellerde millî bayramların altına ‘‘M’’, dinî bayramların 
altına ‘‘D’’, özel günlerin altına ‘‘Ö’’ yazalım.

Her yıl 29 Ekim’de 
 
Doğum günü

Kurban Bayramı’nda

23 Nisan’da

30 Ağustos’ta 

özel bir gündür. 

farklı ülkelerden çocuklar Türkiye’ye gelir.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.

Zafer Bayramı’nı kutlarız.

kurban keseriz.
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Evliya Çelebi Diyarbakır’da

Diyarbakır tarihî bir şehrimizdir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndedir. Diyarbakır Kalesi buradaki en eski yerdir. 
Kalenin altında mağaralar var. Yunus Peygamber bu mağarada 
yaşadı. Dünyanın en eski surları Diyarbakır’da. Yüksekliği 12 
(on iki) metre, uzunluğu 5100 (beş bin yüz) metre. 

Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han ve 
Kervansaray Diyarbakır’ın tarihî yerleridir. 

Gezelim
-Görelim

Eğl
ene

lim
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C A T A T Ü R K
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H K U T L A M A

U M Ü B A R E K

M İ L L Î R İ Y

E U L U S A L T

Karışık verilen kelimelerin 
üzerini örnekteki gibi çizelim, 
kalan harflerle şifreyi bulalım.
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TATİLE Ğ
EL

N C E

Karışık verilen kelimeleri 
örnekteki gibi yazalım, şifreyi 
kutucuklardaki renklere göre 
bulalım.
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TATİL

5.UNITE
● Tatil
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TATİL

TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM
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1. Okuyalım-Cevaplayalım

: Merhaba, Fatma. Nasılsın? 
: Teşekkür ederim Nur. Sen nasılsın? 
: Sağ ol ben de iyiyim. Yarıyıl tatilinde ne yapacaksınız? 
: Tatil planı yapıyoruz ama henüz karar vermedik. 

Babam, ben ve ağabeyim Erzurum’a kayak yapmaya 
gitmek istiyoruz fakat annem istemiyor.  

: Annen nereye gitmek istiyor? 
: O, Antalya’ya gitmek istiyor. 
: Bence kayak yapmak daha eğlenceli olur. 
: Evet, öyle. Tatilde siz ne yapacaksınız? 
: Biz de  karar vermedik. Babam 
  memlekete, dedemlere gitmek istiyor. 
 Annem ve ben İstanbul’u gezmek istiyoruz. 
: İnşallah biz kayak yapmaya gideriz. Siz de İstanbul’u 

gezmeye giderseniz. 
: İnşallah güzel bir tatil geçiririz. 

Nur
Fatma 
Nur 
Fatma

Nur
Fatma
Nur 
Fatma
Nur

Fatma

Nur

Diyaloğa göre uygun seçeneği işaretleyelim.

Fatma Nur Fatma’nın
annesi

Nur’un
babası

Kayak yapmak 
istiyor.
Antalya’ya gitmek 
istiyor.
Memlekete 
gitmek istiyor.
İstanbul’a  gitmek 
istiyor.

Tatil Planı
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2. Eşleştirelim

(    )  rehber

(    )  gezi planı

(    )  seyahat acentesi 

( 6 )  turist

(    )  müze

(    )  kale

(    )  kumsal (plaj) 

(    )  pasaport 

1

2

3

4 8

7

6

5
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3. Okuyalım-Cevaplayalım

Adım Numan. Benim en 
yakın arkadaşlarım Mahmut, 
Adem ve Hasan. Biz on ikinci 
sınıfta okuyoruz. Erzurum’da 
yaşıyoruz. 

Yaz tatili için bir plan 
yaptık. Yaz tatilinde buradan 
otobüsle İstanbul’a gideceğiz. 
Süleymaniye’yi, Sultanahmet’i 
göreceğiz. Fatih Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Şehzadebaşı 
Camisi’ni gezeceğiz. Yerebatan Sarnıcı’nı, Topkapı Sarayı’nı 
ve Dolmabahçe Sarayı’nı  gezeceğiz. Eminönü’nde balık ekmek 
yiyeceğiz. Vapurla Üsküdar’a, oradan minibüsle Kadıköy’e 
geçeceğiz. Tekne turu ile İstanbul Boğazı’nı gezeceğiz. 

Planımız tamam. Ailemizden izin alacağız.  Bu akşam 
herkes ailesi ile konuşacak. İnşallah, yaz tatilinde İstanbul’u 
gezeceğiz.

1. Numan ve arkadaşları nerede yaşıyorlar?
    
2. Numan ve arkadaşlarının yaz tatili için planları nedir?
    
3. Numan ve arkadaşları İstanbul’a ne ile gidecekler?
    
 4. Numan ve arkadaşları İstanbul’da nereleri gezecekler?
    
5. Numan ve arkadaşları tatil için ailelerinden izin aldı mı?
    

Soruları metne göre cevaplayalım.

İstanbul Gezi Planı
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4. Yazalım

Otel kayıt formunu dolduralım.

Adı Soyadı

Otel Kayıt Formu

Kimlik                 Numarası(Pasaport)

Doğum Yeri ve Tarihi

Adres

Telefon

Elektronik Posta (e-mail)

Giriş Tarihi ...../...../ 20...

...../...../ 20...Çıkış Tarihi

Odalar
Tek

Kişilik
İki

Kişilik
Üç

Kişilik
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5. Okuyalım-Cevaplayalım

Metne göre işaretleyelim.

Benim adım İdris. İstanbul’da 
yaşıyorum. Beşinci sınıfta 
okuyorum. Geçen yaz tatilinde 
annem ile babam köye gitmeye 
karar verdi. Köye daha önce hiç 
gitmedim.  Bu nedenle oraya 
gitmeyi hiç istemedim. 

Haziran ayı geldi. Cumartesi sabahı erkenden arabamızla yola 
çıktık. Hava çok sıcaktı. Babam, “Şimdi köy çok güzeldir. Her 
yer yemyeşildir. Kırlarda kuzular, oğlaklar meleşir. Hava da 
sıcak değildir. Her yer mis gibi kokar.” dedi. Annem de “Kırlarda 
yürüyüş yaparız, dağ çiçeklerinden toplarız. Her yer kekik kokar. 
Uzun zamandır da gitmedik. Ben köyü çok özledim.” diye cevap 
verdi.

On saat yolculuktan sonra köye geldik. Köy gerçekten çok 
güzeldi. Her yer yemyeşildi. İlk kez burada bir ağaca çıktım ve 
kiraz yedim. Köyde kısa sürede birçok arkadaşım oldu. Onlarla 
sabahtan akşama kadar kırlarda gezdik, oyunlar oynadık. Günler 
çok hızlı geçti. Tatilin bitmesini hiç istemedim.

İdris babası annesi

Beşinci sınıfta okuyor.

Köye gitmeye karar verdiler.

İlk kez köye gidecek.
Kırlarda yürüyüş yapmak, çiçek 
toplamak istiyor.
Tatilin bitmesini hiç istemedi.

Kısa sürede birçok arkadaşı oldu.

Köyde İlk Tatilim
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6. Dinleyelim-Cevaplayalım

7. Konuşalım

Bu yaz tatilinde neler yapacaksınız? Tatil planınızı anlatınız.

1. İlyas Bey nereyi gezmek istiyor?
     ______________________________________
2. Geziye ne zaman çıkacaklar?
    ______________________________________
3. Gezinin her şey dâhil ücreti ne kadardır?
     ______________________________________
4. Gezide gruba kim eşlik edecek?
     ______________________________________
5. İlyas Bey kaç kişilik rezervasyon yaptırıyor?
    ______________________________________

Soruları metne göre cevaplayalım.
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8. Okuyalım-Yazalım

Hafta içi
öğleden önce

Mahalledeki camide çocuklar için 
yaz kursu var. Öğleye kadar bu 
kursa gideceğim. Orada  Kur’an  
okumayı öğreneceğim. Teneffüslerde 
arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım.

Hafta içi 
öğleden sonra

Arkadaşlarım ile oyunlar oynayacağız. 
Biz en çok ip atlama, körebe, yakan top, 
beş taş, voleybol ve istop oynayacağız. 
Bisiklete bineceğiz.

TATİL PLANIM

Merhaba arkadaşlar. Ben Rukiye. Kendime yaz tatili için 
haftalık bir plan yaptım.

Akşam
Babamın ve annemin hediye ettiği hikâye 
kitaplarını okuyacağım. Tatil kitabına 
çalışacağım. Ailem ile sohbet edeceğim. 
Kardeşimle evde oyunlar oynayacağız.

Hafta sonu

Cumartesi ve pazar günleri kurs yok. 
Kahvaltıdan sonra ailemle denize 
gideceğiz. Saat on bir ile dört arasında 
gölgede dinleneceğiz. Akşamları sahilde 
yürüyüş yapacağız. 
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Hafta içi
öğleden önce

Hafta içi 
öğleden sonra

Biz de kendi tatil planımızı yazalım.

Akşam

Hafta sonu
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9. Değerlendirme

1. Boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım.

2. Aşağıdaki kelimelerle görselleri eşleştirelim.

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Nereye gittiniz?’’ sorusunun   
 cevabıdır?

• Yarıyıl tatilinde arkadaşlarımla ___________ oynadık.
• Kurban Bayramı tatilinde ___________ gittik.
• Yaz tatilinde ailemle beraber  ___________ yüzdük.
• Tatilden önce iyi bir ______ yapmak işimizi kolaylaştırır.
• Yaz tatilinde ___________  okuyacağım.

köye plan denizde

hikâye kitabı kar topu

        a) rehber b) danışma  c) turist

         a) Kütüphanede gittik.

         b) Kütüphaneden gittik.

         c) Kütüphaneyi gittik.

         d) Kütüphaneye gittik.
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kayak yapmak kaykay
yapmak gezmek bisiklete 

binmek

4. İfadeleri uygun şekilde eşleştirelim.

6. Cümlelerden yanlış olanları işaretleyelim.

5. Kutucuklardaki etkinlik adlarını uygun görseller ile   
   eşleştirelim.

Geçen yıl yaz tatilinde  
 
Her yıl yaz tatilinde  

Ramazan Bayramı’nda 

Yarıyıl tatilinde

Tur şirketi ile gezmek  

a) Ben tatilde gezdiler.              d) Siz tatilde kayak yaptınız mı?
b) Biz tatilde çok eğlendik.       e) Sen tatilde bisiklete bindik.
c) Ertuğrul Antalya’yı beğendi.  f) Öğrenciler geziye gittiniz.
ç) Babam bilet almadılar.       g) Ben hiç denizde yüzmedim.

denizde yüzeriz. 

üç buçuk gün tatil yaparız.

köye gittik.

daha hesaplı olur. 

on beş gün ders yok.

Gezelim
-Görelim
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EVLİYA ÇELEBİ İZMİR’DE

İzmir Türkiye’nin en büyük üçüncü şehridir. Ege 

Bölgesi’ndedir.  Saat Kulesi, Konak (Yalı) Camisi, Kemeraltı 

Camisi, Kadifekale, Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı tarihî 

yerlerdir. Alaçatı ve Çeşme’ye yazın çok sayıda turist gelir. 

Buralarda denize girmek çok eğlenceli. 

Gezelim
-Görelim
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U L M A C

G Ü M R Ü K T A
B İ L E T R İ H

Î T U R İ S T E

D A N I Ş M A S

E R R E H B E R

B E D E S T E N

Görsellere uygun kelimelerin 
üzerini örnekteki gibi çizelim, 
kalan harflerle şifreyi bulalım.

B

Eğlenelim

A

Eğl
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lim

Eğl
ene

lim
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E Ğ
EL

N C E

1

Görsellere uygun kelimeleri 
örnekteki gibi yazalım, şifreyi 
kutucuklardaki renklere göre 
bulalım.
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