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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 
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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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1.Yazalım

TANIŞMA

Harfleri doğru sıralayalım, yazalım.

Boşluklara uygun harfleri yazalım.

ERMBAHA

Yİİ LERNÜG

OŞH  İZNELGDİ

ŞOH  ULBKUD

GNÜYAIDN

ŞÜGÖRÜZRÜ

ÖRGŞÜEKM  ZEÜER

ÇAOŞH  AIKLN

ÜLEG  ELÜG

:  MERHABA

: ___________  _____________

: ___________  _____________

: ___________  _____________

: _________________________

: _________________________

: ___________  _____________

: ___________  _____________

: ___________  _____________

B E _  İ _       A _ I _  B U R C U

N _ S _ L _ I _ I _ ?

_ E _ E K K _ R      _ D _ R _ M

İ _ İ _ İ M

A _ L _ H ’ A      E _ A _ E _      O _
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2.Tamamlayalım

Diyaloglardaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım. 

Mehmet

Hüseyin

Mehmet

Hüseyin

Mehmet

Hüseyin

: Merhaba. 

: ________________________________

: Benim _________ Mehmet. Sizin adınız ne? 

: _________ adım Hüseyin. 

: Memnun oldum. 

: Ben de _________ oldum. 

: Günaydın Yasin. Nasılsın? 

: _________ öğretmenim. Çok iyiyim, siz nasılsınız? 

: _________ ederim, ben de iyiyim. 

: İyi dersler öğretmenim. 

: Sana da iyi _________

: _________Merve. Nasılsın? 

: Merhaba. Teşekkür _________ , sen nasılsın? 

: _________, ben de iyiyim.

Öğretmen

Yasin

Öğretmen 

Yasin   

Öğretmen

Gül

Merve

Gül



14 

3.Eşleştirelim

Tanışma ve vedalaşma ifadelerini uygun şekilde eşleştirelim.

Hoş geldiniz.           Teşekkür ederim, iyiyim.

Görüşmek üzere.                  Ben de memnun oldum.

Nasılsınız?           Hoş bulduk.

Adınız ne?           Aleykümselam.

Memnun oldum.           Güle güle.

Selamünaleyküm.          Soyadım Yılmaz.

Soyadınız ne?           Adım Züleyha.

Görüşmek üzere.          Güle güle.

Günaydın.           Teşekkür ederim, ben de iyiyim. 

Nasılsınız?           Ben mühendisim.

Mesleğiniz ne?                   Günaydın.

Kaç yaşındasınız?                  22 yaşındayım.
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4.Tamamlayalım

Diyaloglardaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım.

Ayşe : Günaydın.

Esma : _____________ Ayşe.

Ayşe : _____________ Esma?

Esma :Teşekkür ederim. _____________ 

              Sen nasılsın?

Ayşe : _____________, ben de iyiyim.

Esma : __________________________

Ayşe : Görüşürüz.

Merve : Merhaba. 

Selma :  _____________

Merve : Nasılsınız?

Selma :  _____________, iyiyim.    

         _____________nasılsınız?

Merve : Teşekkür____ ama bugün _____  

             değilim. Biraz hastayım. 

Selma :  ________________________

Merve :  ________________________

Görüşmek üzere.

Nasılsın

Teşekkür ederim

İyiyim. 

Günaydın

ederim

Siz

Merhaba. 

Teşekkür ederim.

iyi

Geçmiş olsun.

Teşekkür ederim
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5.Sıralayalım

Cümleleri sıralayalım, diyalog oluşturalım.

Formu dolduralım.
ÖZGEÇMİŞ FORMU

(  1  )  Merhaba, Ahmet.

(      )  Görüşürüz.

(      )  Nasılsın?

(      )  Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın?

(      )  Merhaba, Ali.

(      )  Görüşmek üzere.

(      )  Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim.

Adı

Soyadı

Cinsiyeti

Anne adı

Baba adı

Doğum yeri

Doğum tarihi

Dili

Okulunun adı

Sınıfı

Adresi

Telefon numarası
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6.Okuyalım-İşaretleyelim

Doğruyu işaretleyelim.

Hatice : Merhaba.
Fatma : Merhaba, nasılsın? 
Hatice : Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? 
Fatma : Teşekkür ederim, ben de iyiyim.  
Hatice : Benim adım Hatice. Senin adın ne? 
Fatma : Adım Fatma, soyadım Doğan. Senin soyadın ne? 
Hatice : Soyadım Bülbül. Fatma nerelisin? 
Fatma : Ben İstanbulluyum. Sen nerelisin? 
Hatice : Ben de Konyalıyım fakat İstanbul’da yaşıyorum. 
Fatma : Mesleğin ne? 
Hatice : Ben üniversite öğrencisiyim. Peki sen ne iş    
         yapıyorsun? 
Fatma : Ben doktorum. Hatice kaç yaşındasın? 
Hatice : 19 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 
Fatma : 28 yaşındayım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. 
Hatice : Ben de memnun oldum. 

Hatice Fatma
Konyalı ✓
İstanbullu
doktor
19 yaşında
28 yaşında
üniversite öğrencisi
soyadı Bülbül

Tanışma
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7.Tamamlayalım-Sıralayalım

Diyalogdaki boşlukları tamamlayalım.

Rıza
Fatih
Rıza 

Fatih

Rıza
Musa

Rıza 

Fatih - Musa

: _________  Fatih, nasılsın? 
: Merhaba, iyiyim. Sen  _________ ? 
: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Fatih yanındaki  

_________ ? 
: Sizi  _________ . Bu, yeğenim Musa. Musa, bu da 

arkadaşım Rıza.
:  _________ oldum. Nasılsın Musa? 
: Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim, iyiyim. 

Siz  _________ ? 
: Teşekkür ederim, _________ . Derse geç 

kalıyorum. Görüşmek _________ .
:  _________ _________.

Cümleleri sıralayalım, diyalog oluşturalım. 

(    ) Günaydın. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? 

(    ) Zeynep, yanındaki kim? 

( 1 ) Günaydın, Sevde. Nasılsın? 

(    ) Ben de memnun oldum. 

(    ) Sizi tanıştırayım. O, benim kardeşim Hasan. 

   Hasan, bu benim sınıf arkadaşım Sevde. 

(    ) Tanıştığımıza memnun oldum. 

(    ) Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. 
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8.Tamamlayalım
SAATLER

Cümleleri “geçiyor, var” sözcüklerinden biriyle tamamlayalım. 

01. 10     Saat biri on geçiyor.

04. 50    Saat beşe on var.

05. 45    Saat altıya on beş ___________________

02. 05    Saat ikiyi beş ______________________

03. 25    Saat üçü yirmi beş __________________

10. 39    Saat on bire yirmi bir ________________

04. 20    Saat dördü yirmi ____________________

07. 31    Saat sekize yirmi dokuz _______________

12. 43    Saat on üçe on yedi __________________

05. 29    Saat beşi yirmi dokuz ________________

08. 13    Saat sekizi on üç ____________________

09. 07    Saat dokuzu yedi ___________________

06. 52    Saat yediye sekiz ___________________

08. 57    Saat dokuza üç _____________________

09. 48    Saat ona on iki _____________________

10. 18     Saat onu on sekiz ___________________

11. 46     Saat on ikiye on dört _________________

11. 23     Saat on biri yirmi üç _________________

12. 12     Saat on ikiyi on iki ___________________
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8.Yazalım

Saatleri sayıyla yazalım.

Saatleri yazıyla yazalım.

Saat üçü on yedi geçiyor.                  03.17

Saat beşi yirmi dört geçiyor.            _________

Saat beşe beş var.                            _________

Saat gece on ikiyi yirmi geçiyor.       _________

Saat on yediye on beş var.                _________

Saat yediye on var.                           _________

Saat on buçuk.                                  _________

Saat yirmi biri üç geçiyor.                _________

09. 05               Saat dokuzu beş geçiyor.

11. 15                 __________________________

17. 45                __________________________

13. 29                __________________________

08. 55               __________________________

07. 07               __________________________

20. 20               __________________________

00. 30               __________________________
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10.Yazalım

Görsellerin altına saatleri yazı ile yazalım.

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Saat onu yirmi geçiyor.
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11.Cevaplayalım

Diyalogları tamamlayalım.

Hamza      : Öğretmenim, öğle yemeği saat kaçta?
Öğretmen : Saat on ikiyi çeyrek geçe.

Tahir    : Affedersiniz, İstanbul uçağı saat kaçta kalkacak? 
Görevli : _____________________________________

Ali    : Bugünkü maç saat kaçta oynanacak?
Rıza  :  _____________________________________

Betül  : Derya, yarın saat kaçta sınav yapacağız? 
Derya :  _____________________________________

Sevgi  : Müdür Bey, geziye saat kaçta gidiyoruz?
Müdür : _____________________________________

12.15

17.10

20.45

09.50

08.30
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12.Çizelim

Saat kaç? Çizelim.

Sekizi beş geçiyor.

Altıyı on geçiyor.

İkiye yirmi beş var. 

On ikiyi çeyrek 
geçiyor.

On bire beş var.

On ikiye yirmi var.

Dokuza on var.

Dördü on beş 
geçiyor.     

Yediye çeyrek var.
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NE YAPIYORUZ?

13.Tamamlayalım

Fiilleri tamamlayalım, olumlu yapalım.

Şahıs
Zamirleri yap- gel- otur- gül-

ben yapıyorum gel____ otur____ gül____

sen yap____ gel____ oturuyorsun gül____

o yap____ geliyor otur____ gül____

biz yap____ gel____ otur____ gül____

siz yap____ gel____ otur____ gül____

onlar yap____ gel____ otur____ gülüyorlar
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14.Tamamlayalım

Cümleleri tamamlayalım.

bak-            : Ben dışarı bakıyorum. 

yap-            : Sen ödev ______________________

sev-            : O, çiçekleri ____________________

bil-             : Biz Türkçe _____________________ 

görüş-        :  Siz telefonla ___________________

dur-           : Onlar ayakta ____________________

sil-             : Ben masayı   ____________________

bekle-        : Sen otobüs _____________________

doğ-           : Güneş saat beşte ________________

otur-          : Biz bahçede ____________________

bin-            : Siz şu an uçağa __________________

git-            : Öğrenciler pikniğe ________________
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15.Cevaplayalım

Soruları cevaplayalım.

1. Okulda dersler saat kaçta başlıyor?

     ______________________________________

2. Öğle yemeğini saat kaçta yiyorsunuz?

     ______________________________________

3. Şu an saat kaç?

     ______________________________________

4. Dişlerinizi bir günde kaç defa fırçalıyorsunuz?

     ______________________________________

5. Sabah saat kaçta kalkıyorsunuz?

     ______________________________________

6. Akşam saat kaçta uyuyorsunuz?

     ______________________________________
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16.Tamamlayalım

Cümleleri eylemlerle tamamlayalım.

Sen şimdi kitap okuyorsun.  (oku-)

1. Biz şu an müzik __________________ (dinle-)

2. Ben şu anda top _________________   (oyna-)

3. Onlar şimdi denizde _______________  (yüz-)

4. Siz şu an durakta otobüs __________ (bekle-)

5. O, şimdi marketten ekmek ___________   (al-)

6. Biz İstanbul’dan Ankara’ya __________   (git-)

7. Sen ödevlerini şimdi ______________    (yap-)

8. Ali derste Türkçe _______________  (konuş-)

9. Ben, Ayşe ve Zeynep şimdi okuldan _____ (gel-)

10. Sen, Ahmet ve Turgut Türkçe _____  ( öğren-)



!
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Gezelim-Görelim

Kız Kalesi-Mersin

Tarsus Şelalesi-Mersin



!

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLER
İ

2.UNITE
● Spor
● Hobiler-Fobiler
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1.Eşleştirelim

SPOR

Resimlerdeki sporları bulalım ve eşleştirelim.

güreş

boks

futbol

karate

yüzme 

masa tenisi

kayak 

voleybol

basketbol
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2.Yazalım

Resimlerde hangi sporlar var? Resimlerin altına yazalım.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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3.Tamamlayalım

Resimlerin altına sporları yazalım. Cümleleri tamamlayalım.

1. Ben şimdi arkadaşlarımla                           oynuyorum.

                      

2. Güreşçiler şu an çayırda                             yapıyor.

             

3. Halterci podyumda 190 kiloluk                                 kaldırıyor.

                                                

4. Öğrenciler şu an bahçede                             biniyor.

(badminton)

( __________ )

( __________ )

( __________ )
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4.Tamamlayalım

Cümleleri aşağıdaki fiillerle tamamlayalım.

oyna-

kaldır-

bin-

bin-

oyna-

yap-

bin-

güreş-

yap-

at-

oyna-

biniyoruz.1. Biz okuldan sonra bisiklete _____________________

2. Arkadaşlarımla beden eğitimi dersinde minderde _______

3. Babam şu an çiftlikte ata ______________________

4. Ben şimdi okulda basketbol _____________________

5. Mahmut ile Mert salonda karate __________________

6. Ben okçuluk kursuna gidiyorum. Orada ok ____________

7. Siz şimdi parktaki sahada basketbol _______________

8. Öğretmenimiz halterci. 150 kiloluk halteri ____________

9. Sen iyi futbol _________________________________

10. Biz mahalledeki arkadaşlarla dersten sonra spor _______
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5.Eşleştirelim

Eşleştirelim ve doğru cümleler kuralım.

Olumlu cümleleri olumsuz cümlelerle eşleştirelim.

Ben şu an parkta 

Biz dersten sonra 

Çocuklar şu an 

Murat sokakta 

Sen beden eğitimi dersinde 

Ben futbol oynuyorum.        Hakan  kaldırmıyor. 

Sen güreş yapıyorsun.         Siz  binmiyorsunuz. 

Biz ata biniyoruz.                Ben  yapmıyorum.  

Öğrenciler ok atıyor.          Mehmet oynamıyor. 

Halil halter kaldırıyor.        Öğretmenler  atmıyor.

futbol oynamıyor. 

tenis oynamıyorsun. 

bisiklete binmiyorum. 

güreşmiyoruz. 

karate yapmıyorlar. 
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6.Okuyalım-Cevaplayalım

Futbolu Tanıyalım

Futbolu  iki takım oynar.  Bir futbol takımında on bir oyuncu 
vardır.  Futbol maçları futbol sahasında oynanır. Futbol sahası 
dikdörtgen şeklindedir. Sahada iki kale vardır. Futbol kalesi, 
kısa kenarın ortasındadır. Kaleyi kaleci bekler. Oyuncular kaleye 
gol atmak ister. Kaleci topu eliyle tutar. Diğer oyuncular topa 
ayaklarıyla vururlar. Bir takım çok gol atar, galip olur. Maçı 
kazanır. Diğer takım az gol atar, mağlup olur. Maçı kaybeder. 
Bir futbol maçı 90 dakika devam eder. Maçta iki devre olur. 
Bir devre 45 dakikadır.  Futbolcular devre arasında 15 dakika 
dinlenir.  Maçları hakemler yönetir. Bir orta hakem, iki yardımcı 
hakem olur. Orta hakemin düdüğü vardır. Yardımcı hakemlerde 
küçük bir bayrak vardır. Seyirciler maçı tribünde izler. 

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

Bir futbol takımında  on bir oyuncu vardır.  

Futbolcular topu elleri ve kolları ile oynar.         

Kaleci topu eliyle tutar.              

En çok gol atan takım maçı kaybeder. 

Seyirciler maçı tribünde izler. 

Maçlarda  üç devre vardır.  

Bir futbol maçı bir buçuk saat devam eder. 

Maçlarda orta hakem düdük çalar.       

Futbol sahası üçgen şeklindedir.       
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7.Eşleştirelim

Resimlerle sözcükleri eşleştirelim.

stadyum
(saha)

ring

minder

havuz

poligon 

kort

basketbol
sahası

podyum

pist

voleybol
sahası

1

2

3

3

4

5

6
7

8

9
10
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8.Tamamlayalım

Eylemleri olumsuz yapalım.

Şahıs
Zamirleri yap- gel- otur- gül-

ben yapmıyorum gel_____ otur_____ gül_____

sen yap_____ gel_____ oturmuyorsun gül_____

o yap_____ gelmiyor gül_____

biz yap_____ gel_____ otur_____ gül_____

siz yap_____ gel_____ otur_____

otur_____

gül_____

onlar yap_____ gel_____ otur_____ gülmüyorlar
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9.Tamamlayalım

Cümleleri örnekteki gibi tamamlayalım.

Ben şu an futbol oynuyorum, basketbol oynamıyorum.

1. Mesut şimdi okulda voleybol oynuyor, 
    güreş  _______________________________

2. Sezen şu anda teneffüste tenis oynuyor, 
    boks  ________________________________

3. Öğrenciler  şimdi sahada futbol oynuyorlar,
     onlar halter ___________________________

4. Siz  şu an havuzda yüzüyorsunuz, 
     orada futbol ___________________________

5. Boksörler şimdi ringde boks maçı yapıyor, 
     orada basketbol ________________________

6. Sen şu anda rakibin ile güreşiyorsun, 
     tenis ________________________________

7.  Biz şimdi spor salonunda voleybol oynuyoruz, 
     ok  __________________________________

8. Annem şu an ata biniyor, bisiklete ____________
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10.Okuyalım-Cevaplayalım

HOBİLER-FOBİLER

Soruları metne göre cevaplayalım.

Merhaba. Benim adım Esma. 45 yaşındayım. Her gün oğlum 
ve kızımla yürüyoruz. Eşim işten eve geç geliyor. Onunla sadece 
pazar günü yürüyoruz. Ben spor yapmayı çok seviyorum. Spor 
beni sağlıklı yapıyor. Yürüyorum ve  çok terliyorum. Evde  
banyo yapıyorum. 

Ben Hüseyin. 22 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Ben 
basketbolu seviyorum. Üniversitenin basketbol takımında  
oynuyorum. Arkadaşlarımla bazen voleybol oynuyoruz. 
Arkadaşlarım  futbolu seviyor.  Ben futbolu sevmiyorum.   
Dağcılıktan çok korkuyorum. Bende yükseklik fobisi var.  

1. Esma Hanım her gün  kimlerle yürüyor? 
     a) komşusuyla     b) yeğeniyle         c) oğlu ve kızıyla
2. Esma Hanım, kocası ile hangi gün yürüyüş yapıyor? 
     a) pazar              b) cuma               c) perşembe 
3. Esma Hanım niçin banyo yapıyor? 
     a) Çok yoruluyor.  b) Çok terliyor.  c) Çok gülüyor.

1. Hüseyin futbolu seviyor.

2. Arkadaşlarıyla bazen hentbol oynuyor.

3. Hüseyin’de hız fobisi var. 

4. Hüseyin dağcılıktan korkuyor.

İşaretleyelim.

D Y
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11.Eşleştirelim

Resimlerde hangi hobiler var? Eşleştirelim.

balık tutmak

kaykaya binmek

müzik dinlemek

yürüyüş yapmak

ip atlamak

gitar çalmak 

bağlama çalmak

fotoğraf çekmek

satranç oynamak
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12.Okuyalım-Cevaplayalım

Arkadaşımın adı Selâhattin. Selâhattin Mısırlı.  O, 

dördüncü sınıfa gidiyor. Okuldan sonra arkadaşlarıyla  

satranç oynuyor. Selâhattin en çok voleybol oynamayı 

seviyor.  Doğa fotoğrafları çekiyor. Bağlama kursuna da 

gidiyor. Müzik dinlemekten hoşlanıyor. Neşet Ertaş’ın 

türkülerini dinliyor. Hafta sonları babasıyla balık tutmaya 

gidiyor. Balık tutmayı çok seviyor. Selâhattin Türkiye’de çok 

mutlu. 

1. Selâhattin arkadaşlarıyla neler yapıyor?  

    a) Voleybol oynuyor.  b) Satranç oynuyor.  c) Sinemaya gidiyor. 

2. Selâhattin hangi kursa gidiyor?

    a) piyano kursuna      b) gitar kursuna       c) bağlama kursuna

3. Selâhattin en çok hangi sporu seviyor?

    a) voleybolu              b) basketbolu           c) karateyi

4. Selâhattin’in hobileri nelerdir?

    a) müzik dinlemek-balık tutmak  

    b) resim yapmak-sinemaya gitmek 

    c) bisiklete binmek-körebe oynamak

5. Selâhattin babasıyla balık tutmaya ne zaman gidiyor?

    a) pazartesi-salı        b) çarşamba-cuma   c) cumartesi-pazar

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 

Selâhattin’in Hobileri
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13.Okuyalım-Tamamlayalım

1. A: Sen ne yapmayı seviyorsun? 
     B: Ben kitap okumayı ve televizyon seyretmeyi seviyorum. 
2. A: Siz neler yapmayı seviyorsunuz? 
     B: Biz ______________________________________
3. A: Ömer neler yapmayı seviyor? 
     B: O,  ______________________________________
4. A: Onlar neler yapmayı seviyorlar? 
     B: Onlar ____________________________________
5. A: Siz neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
     B: Biz sinemaya gitmekten, futbol oynamaktan hoşlanıyoruz. 
6. A: Sen ne yapmaktan hoşlanıyorsun? 
     B: Ben ______________________________________
7. A: Senin kardeşin neler yapmaktan hoşlanıyor? 
     B: Benim kardeşim ____________________________
8. A: Sen hangi sporları yapmayı sevmiyorsun? 
     B: Ben _____________________________________
9. A: Ayşe hangi sporları yapmaktan hoşlanmıyor? 
     B: O, ______________________________________
10. A: Sen neler yapmaktan hoşlanmıyorsun? 
      B: Ben ____________________________________

Cümleleri yukarıdaki hobilerle tamamlayalım.

müzik dinle- film izle- resim yap- kitap oku-

bisiklete bin- basketbol oyna- alışveriş yap- dans et-
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14.Eşleştirelim

Resimler hangi fobileri anlatıyor? Eşleştirelim.

köpek fobisi

karanlık fobisi

fare fobisi

yükseklik fobisi

uçak fobisi

su fobisi

yılan fobisi
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15.İşaretleyelim

1. Mehmet timsahtan çok korkuyor. 

2. Annem kazak örmekten hoşlanıyor. 

3. Boş zamanlarımda maket uçak yapıyorum. 

4. Dedem şu an bahçede tahta kaşık yapıyor. 

5. Ben televizyondaki timsahtan korkuyorum. 

6. Bazı insanlar fareden korkuyor. 

7. Babam bahçeye bir gül dikti, onu suluyor. 

8. Futbolcu yüksekten korkuyor, uçağa binmiyor. 

9. Arkadaşımın dişi ağrıyor. Diş doktoruna gitmekten korkuyor. 

10. Dersten sonra piyano kursuna gidiyor. Müziği çok seviyor. 

H F

F

Hobi cümlelerine “H”, fobi  cümlelerine “F” yazalım.
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16.Okuyalım-Cevaplayalım

Benim adım Büşra. Kayseriliyim. 12 yaşındayım. Hobilerim 
voleybol oynamak, ip atlamak, yakan top oynamak ve para 
koleksiyonu yapmak. Eski paraları ve farklı ülkelerin paralarını 
biriktiriyorum.  

Benim bir kardeşim var. Kardeşimin adı Ali. O, 7 yaşında. 
Onun hobileri resim yapmak, çizgi film seyretmek ve 
oyuncaklarıyla oynamak. O, en çok arabaları ile oynamaktan 
hoşlanıyor. Benim  fobim yok. Kardeşimin yılan fobisi var. O, 
yılanlardan çok korkuyor. 

1. Büşra’nın hobileri ___________________________

2. Büşra’nın fobisi ____________________________

3. Ali, ___________________________ hoşlanıyor.

4. Ali’nin ___________________________ fobisi var.

Okuyalım, cümleleri tamamlayalım.

Hobilerimiz ve Fobilerimiz



!
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Gezelim-Görelim

Nemrut Dağı-Adıyaman

Çelikhan Yüzen Adalar-Adıyaman

MÜZİK VE ALIŞVERİŞ
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MÜZİK VE ALIŞVERİŞ

3.UNITE
● Müzik
● Alışveriş
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MÜZİK

1.Eşleştirelim

Görselleri kelimelerle eşleştirelim.

bağlama

kanun

gitar

davul

ney

flüt

piyano

keman

darbuka
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2.Tamamlayalım

Boşlukları görsellere göre tamamlayalım.

1. Ben tatilde                            kursuna gideceğim.

 

      

2. Sen                               çalacaksın.  

    

   

 3. Konserde siz                             çalacaksınız. 

4. Biz                           çalacağız.                                             

  _________ 

   ___________ 

 _________ 

   _________ 
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3.Okuyalım-Cevaplayalım

   Adım Yusuf. Iraklıyım. 12 yaşındayım.  Dördüncü sınıfta 
okuyorum.  Eğitim merkezinde Türkçe öğreniyorum. Ben doktor 
olacağım. Bunun için çok çalışıyorum. Hasta insanları tedavi 
edeceğim. Yetim ve öksüz çocuklara yardım edeceğim.  Annem 
ve babam doktor olmamı çok istiyor. Babam öğretmen, annem 
ev hanımı. Kardeşim Mithat ikinci sınıfa gidiyor. Mithat pilot 
olacak.  O, uçakları çok seviyor. Oyuncak uçaklarla oynamaktan 
hoşlanıyor. 

1. Yusuf kaç yaşında? 

     ________________________

2. Yusuf kaçıncı sınıfa gidiyor? 

    ________________________

3. Yusuf ne olmak istiyor? 

    ________________________

4. Mithat ne olmak istiyor?

    ________________________

5. Mithat’ın hobisi ne?

    ________________________

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

Benim Mesleğim
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4.Tamamlayalım

Fiilleri örnekteki gibi uygun eklerle tamamlayalım.

Cümleleri uygun fiillerle tamamlayalım.

Şahıs
Zamirleri al- gel- başla- git-

ben alacağım gel_____ başlayacağım git_____

sen al_____ geleceksin başla_____ git_____

o al_____ gel_____ başla____ gidecek

biz al_____ gel_____ başla____ git_____

siz al_____ gel_____ başla____ git_____

onlar al_____ gel_____ başla____ git_____

Ben mağazadan gömlek ____________________________

Sen yarın buraya ________________________________ 

Akşam kitap ___________________________________

Ahmet tatilde müzik _____________________________

Öğrenciler hafta sonu pikniğe _______________________

gel- al- git- oku- dinle-
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5.Yazalım

             Olumlu (+)         Olumsuz  (-)

1. Biz hafta sonu pikniğe gideceğiz.     Biz hafta sonu pikniğe gitmeyeceğiz.

2. Ben ileride şarkıcı olacağım.           ____________________

3. Emine törende şiir okuyacak.  ____________________

4. Öğretmenler bize Türkçe öğretecek. ____________________

5. Siz hafta sonu buraya geleceksiniz. ____________________

6. Sen kütüphanede ders çalışacaksın.  ____________________

7. Serdar konserde şarkı söyleyecek.  ____________________

8. Ben gelecek ay konser vereceğim.         ____________________
 

9. Onlar törende bağlama çalacaklar. ____________________

Olumlu cümleleri olumsuz yapalım, yazalım.
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6.Yazalım

         

        1. Sen  yarın akşam konsere gidecek misin?

       Evet, ___________________________________

 2. Müslüm mezuniyet töreninde şarkı söyleyecek mi?

      Hayır, ___________________________________

 3. Biz bu yıl müzik dersinde gitar çalacak mıyız?

      Evet, ___________________________________

 4. Öğrenciler törende koroyla şarkı söyleyecekler mi?

      Evet, ___________________________________

 5. Konserde ben de sahneye çıkacak mıyım? 

      Hayır, ___________________________________

 6. Siz gelecek hafta sonu piyano kursuna gidecek misiniz?

      Hayır, ___________________________________

       7. Anneciğim, bana kırtasiyeden flüt alacak mısın?

             Evet kızım, _______________________________

Sorulara uygun cevaplar yazalım.
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7.Tamamlayalım

Ben marketten süt ________________________________

Sen kalemini bana ödünç ____________________________

Ayhan törende şarkı _______________________________

Biz bahçede top __________________________________

Siz pazardan elma ________________________________

Öğretmenler konserde şarkı _________________________

Cümleleri uygun fiillerle tamamlayalım.

Eylemleri örnekteki gibi tamamlayalım.

Şahıs
Zamirleri al- ver- oyna- söyle-

ben almayacağım vermeyeceğim oynamayacağım söylemeyeceğim

sen al_____ ver_____ oyna_____ söyle____

o al_____ ver_____ oyna_____ söyle____

biz al_____ ver_____ oyna_____ söyle____

siz al_____ ver_____ oyna_____ söyle____

onlar al_____ ver_____ oyna_____ söyle____
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8.Eşleştirelim

ALIŞVERİŞ

Görsellerle ifadeleri örnekteki gibi eşleştirelim.

7

temel gıda reyonu
temizlik ürünleri 
reyonu
şarküteri reyonu
elektrikli ev aletleri 
reyonu
giyim reyonu
kırtasiye reyonu
oyuncak reyonu
kuruyemiş reyonu  
baharat reyonu
deniz ürünleri reyonu

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
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9.Okuyalım-Cevaplayalım

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

Müşteri
Kasap
Müşteri
Kasap
Müşteri

Kasap
Müşteri
Kasap
Müşteri
Kasap
Müşteri
Kasap

Müşteri
Kasap
Müşteri
Kasap

Müşteri

: Merhaba. 
: Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. 
: Hoş bulduk. 
: Buyurun, ne istiyorsunuz? 
: 1 kilo kıyma, 1 buçuk kilo tavuk ve 1 kilo ciğer almak 

istiyorum. 
: Tavuğu bütün mü istiyorsunuz? 
: Doğrar mısınız? 
: Elbette, hemen doğruyorum. 
: Çok teşekkürler. 
: Buyurun, siparişleriniz hazır. 
: Ne kadar? 
: 1 kilo kıyma 30 lira, 1,5 kilo tavuk 20 lira, 1 kilo ciğer 

35 lira. Toplam 85 lira. 
: Buyurun, kredi kartım. 
: Şifrenizi girin lütfen. 
: Peki.
: Buyurun fişiniz ve kartınız. Allah bereket versin. Yine 

bekleriz efendim. 
: Bereketini görün, hayırlı işler. 

Müşteri alışverişi peşin para ile yapıyor.          

En pahalı ürün ciğerdir.                  

Kasap müşteriye fiş vermiyor.  

Müşteri ödemeyi kredi kartıyla yapıyor.   

Müşteri 2 kilo ciğer  alıyor.              

Kasapta
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10.Cevaplayalım

( 5 )  Fiyatı ne kadar?
(    )  Hoş geldiniz, buyurun.
(    )  Yine bekleriz, efendim. Güle güle.
(    )  Evet, var.
( 1 )  Merhaba. İyi günler. 
(    )  Atlet var mı?
(    )  Yok, çok teşekkürler. Hayırlı işler.
(    )  5 lira.
(    )  Başka bir isteğiniz var mı?
( 7 )  2 tane almak istiyorum.

Soruları cevaplayalım.

Diyaloğu sıralayalım.

1. A: Patatesin kilosu kaç lira?

     B: ___________________________

2. A: Fatura verecek misiniz?

     B: Evet, _______________________

3. A: Bakar mısınız, pirinç hangi reyonda?

     B: ___________________________

4. A: Tişörtün bir beden büyüğü var mı?

     B: ___________________________

5. A: 42 numara spor ayakkabısı almak istiyorum. Sizde var mı?

     B: ___________________________

6. A: Mağazanızda kredi kartı geçerli mi?

     B: ____________________________
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11.Cevaplayalım

1. Sen  gelecek yıl kaç yaşında olacaksın?

     ___________________________________________

2. Gitar kursuna gidecek misiniz?

     ___________________________________________

3. Akşam yemeğini saat kaçta yiyecekler?

    ___________________________________________

4. Yaz tatilinde İstanbul’a gidecek mi?

    ___________________________________________

5. Dersten sonra arkadaşlarınızla oyun oynayacak mısınız?

    ___________________________________________

6. Türkçe dersiniz saat kaçta başlayacak?

    ___________________________________________

7. Gelecek hafta sonu piknik yapacak mıyız?

      ___________________________________________

Soruları cevaplayalım.
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12.Cevaplayalım

1. Ahmet tavuku yakala.  Ahmet tavu(k)ğu yakalıyor.

2. Bugün ayakım çok ağrıyor.  ____________________

3. Hayatımda ilk kez uçaka bineceğim.  _____________

4. Sizin dertiniz hiç bitmiyor.  ___________________

5. Yoğurtu almak için dolapı açacağım.  _____________

6. Babam bahçeye kiraz ağaçı dikecek.   ____________

7. Arkadaşımın mektupuna cevap yazacağım.   ________

8. Dedem hasta, ilaçı bitiyor.  ____________________

1. etcil › et(c)çil           9. kitapda › _______

2. meslekdaş › _______         10. yapışgan  › _______

3. dörtde › _______          11. sanatcı › _______

4. okumakdır › _______          12. bisikletde › _______

5. kitapcı  › _______  13. maçda  › _______

6. aşcı › _______                    14. çalışgan › _______

7. armutda › _______          15. inatcı › _______

8. Gaziantep’de › _______ 16. yolculukda › _______

Cümlelerde yanlış yazılan kelimeyi bulalım.  Doğrusunu  
yazalım. 

Yanlış yazılan kelimelerin doğrusunu yazalım.



!

60

Gezelim-Görelim

İşhan Manastırı-Artvin

Mersivan Yaylası-Artvin



!

BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER

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

1.Eşleştirelim

Görsellerle  özel günleri, millî ve dinî bayramları  
eşleştirelim.

Kurban Bayramı

29 Ekim
Cumhuriyet

Bayramı

doğum günü

Ramazan Bayramı

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı

19 Mayıs
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 

Bayramı
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2.Tamamlayalım

Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadeler ile tamamlayalım.

Çocuk Bayramı 29 Ekim hediyeler dört gün

yılbaşı tören mübarek çocuklar

1. Cumhuriyet Bayramı’nı _______________’de kutlayacağız.

2. 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve __________________’ nı  
     kutlayacağız.

3. Doğum günümde ailem ve arkadaşlarım bana _________  
    alacak.

4. 1 Ocak 2018 tarihinde  _________________ tatili olacak.  
         Kartopu oynayacağız.

5. Kurban Bayramı’nda okullar  ____________________ tatil   
     olacak.

6. Ramazan Bayramı’nda ‘‘Bayramınız _____________ olsun.’‘  
     diyeceğiz.

7. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda farklı       
     ülkelerden _______________Türkiye’ye gelecek.

8. 15 Temmuz’da Demokrasi ve Millî Birlik Günü için          
        _______________ yapacağız.
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3.Eşleştirelim

Paragrafları  özel günler, millî ve dinî bayramlarla eşleştirelim. 

19 Mayıs 1919 tarihinde 
Kurtuluş Savaşı başladı. 
Bu nedenle bu günü 
kutluyoruz. Öğrenciler 
okullarda törenler yapıyor. 
Hepimiz heyecanla onları 
izliyoruz. 

 Atatürk’ü Anma                       Ramazan Bayramı

 Gençlik ve Spor Bayramı

 Yılbaşı            Cumhuriyet Bayramı

 Doğum günü                        Ulusal Egemenlik ve Çocuk

                                               Bayramı

 Her yıl 1 Ocak’ta 
okullar ve resmî kurumlar 
tatil olur. 

23 Nisan’da kutlarız. 
Kutlamalar için ülkemize 
dünyanın her yerinden 
çocuklar gelir. Onlar 
ile birlikte bu bayramı 
kutlarız. 

Her yıl 29 Ekim’de 
kutlarız. Sınıfları ve 
okulları çeşitli süsler ile 
süsleriz. Kutlama töreni 
yaparız. Öğrenciler 
şiirler okur. Halk oyunu 
gösterileri yapar.

Herkes farklı tarihlerde 
kutlama yapar. Aile 
bireyleri ve arkadaşlar 
hediyeler alır. 

Ramazan ayından sonra 
bu bayramı kutlarız. 
Akrabalarımızı ziyaret 
ederiz. Büyüklerin 
elini öperiz, küçüklere 
hediyeler veririz. 

1 2

3

3

4
5 6
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4.Eşleştirelim

Kutlama mesajları ile görselleri eşleştirelim.  

1

2

3

4

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nızı tebrik ederim. 

Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun.

Yeni yılınızı tebrik ederim. Mutlu yıllar.
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5.Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım. 

Kandil Simidi 

Müslümanların kutsal geceleri vardır. Bu gecelere “kandil” 

denir. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlit 

Kandili’nde halka şeklinde, susamlı ve tuzlu simitler hazırlanır. 

Bu simide “kandil simidi “ denir. Kandil simitlerini komşulara, 

yoksullara ve yolculara ikram etmek güzel bir gelenektir. 

Eskiden kandil simidi yoktu, lokma tatlısı ikram etme geleneği 

vardı. Bazı şehirlerde bu gelenek devam ediyor.

1. Kandillerin  isimlerini yazınız.

    ______________________________________

2. Kandil simidi nasıl bir yiyecektir? Yazınız.

    ______________________________________

3. Kandil simidi kimlere ikram edilir? Yazınız.

    ______________________________________

4. Eskiden kandil gecelerinde hangi tatlıyı ikram etme 

    geleneği vardı? 

     ______________________________________
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6.Yazalım

Boşluklara tebrik mesajları yazalım.

Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Anneler Günü  Kutlama Mesajı

Babalar Günü  Kutlama Mesajı

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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7.Eşleştirelim

Paragrafları özel günler, millî ve dinî bayramlarla 
eşleştirelim. 

Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. 
Onlara “Bayramınız mübarek 
olsun.” diyeceğiz. Onların elini 
öpeceğiz. Onlar bize şeker, 
çikolata ve kolonya ikram edecek. 

Arkadaşım Yusuf’a yarın 
sürpriz yapacağız. Annesi bizi 
davet etti ama Yusuf’un haberi 
yok. Sınıftaki arkadaşlar ile 
ona en sevdiği çantayı hediye 
edeceğiz çünkü yarın Yusuf için 
özel bir gün. 

23 Nisan’ı törenler ile 
kutlayacağız. Okulu bayraklar 
ve balonlar ile süsleyeceğiz. 
23 Nisan’da dünyanın çeşitli 
ülkelerinden çocuklar gelecek. Biz 
bayramı onlarla kutlayacağız. 

15 Temmuz’da bütün halk 
meydanlarda toplanacak. Herkes 
şehit ve gazilerimiz için dualar 
edecek. Cumhurbaşkanımız 
milletimize teşekkür edecek. 

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

Ramazan Bayramı

Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü

Doğum Günü
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8.Yazalım

1. Bayramı’nda / gideceğiz / Ramazan / Ankara’ya  

    Ramazan Bayramı’nda Ankara’ya gideceğiz.

2. Doğum / bizim evde / günümü /  kutlayacağız /    

         arkadaşlarımla

     _____________________________________

3. Bayramı için / süslüyoruz / Cumhuriyet / sınıfı /                    

     arkadaşlarımla

     _____________________________________

4. ikram edeceğiz /  Bayramı’nda / Kurban /            

          komşularımıza / yemek

     _____________________________________

5. dua edeceğiz / 15 Temmuz’da / meydanlarda / şehit     

     ve gazilerimiz için

     _____________________________________

6. dünyanın /  gelecek / farklı ülkelerinden / 

    23 Nisan’da / çocuklar / ülkemize

     _____________________________________

Sözcüklerle cümleler anlamlı cümleler yazalım.
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9.Cevaplayalım

Sorulara uygun cevaplar yazalım. 

1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ne zaman    

     kutlayacaksınız? 

   _____________________________________

 2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı nerede                    

     kutlayacaksınız?

    _____________________________________

 3. Kurban Bayramı’nda neler yapacaksınız?

     _____________________________________

 4. Ramazan Bayramı’nda nereye gideceksiniz?

     _____________________________________

 5. Doğum gününüzde neler yapacaksınız?

     _____________________________________

 6. Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlayacaksınız?

     _____________________________________
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10.Tamamlayalım

Cümlelerdeki boşlukları -(y)a, -(y)e , –(y)a kadar, 
- (y)e kadar ile tamamlayalım.

1. Ben, geçen yaz tatilinde Antalya’ya gittim.

2. Siz, buradan Mersin’____otobüs ile gittiniz.

3. Fotoğraf çektirmek için fotoğrafçı___uğradık.

4. Dayımlar, kış tatilinde kayak yapmak için Erzurum’__  gittiler.

5. Sami, hafta sonu Konya’dan Ankara’____   ____ yürüdü.

6. Biz, Adana’dan Trabzon’___uçak ile bir saatte vardık.

7. Öğrencilerle birlikte, Şanlıurfa’___ gezi düzenledik.

8. Dün, tatil için hazırlık yaptım. Eşyalarımı bavul___          

   doldurdum.

9. Ablamlar, bayram tatilinde Kayseri’___ gelecekler.

10. Küçük kardeşim, bu yıl okul__ başladı. 
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TATİL

Gezelim-Görelim

İshak Paşa Sarayı-Ağrı

Ağrı Dağı-Ağrı



!

TATİL

5.UNITE
● Tatil
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TATİL

1.Eşleştirelim

Görsellerle kelimeleri eşleştirelim.

bavul

bilet

rehber

otel

pasaport

gezi alanı
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2.Tamamlayalım

Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadeler ile tamamlayalım.

rezervasyon tur gezgin varış

bilet ayrılış gezi planı tatil

1.  Biz Çanakkale gezisine ________ ile gideceğiz.

2. İstanbul’a ________  zamanımız belli değil.

3. Tatilde denizde yüzmek istiyorum. Dün Antalya’ya   

          ________  aldım.

4. Ucuz otel bulmak istiyorsanız erken  ________     

          yaptırmalısınız.

5. Evliya Çelebi, ünlü bir ________ 

6. Şanlıurfa’dan ________   saatimiz 14.00.

7. Farklı ülkelerden insanlar, Türkiye’ye ________     

         yapmak için geliyor.

8. Tatilde gezmeye gideceğiz. Şu an ailemle ________      

          yapıyoruz.
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3.Sıralayalım

Dün babam ve annem ile birlikte bir gezi planı yaptık.

Merhaba. Benim adım Mahmut.

Plana göre yarın sabah erkenden arabamız ile yola 

çıkacağız.

Önce yemek yiyeceğiz. Ben İskender kebabı yiyeceğim.

Akşam Ulu Cami’ye yakın bir otelde konaklayacağız.

Yemekten sonra Bursa’nın tarihî ve turistik yerlerini 

gezeceğiz.

Saat 13.00’te Bursa’ya varacağız.

Cümleleri sıralayalım, paragraf oluşturalım.

Bir hafta tatil yaptıktan sonra Ankara’ya döneceğim.

 Gelecek hafta sonu Marmaris’e gideceğim.

Duştan sonra akşama kadar sahilde olacağım.

Orada önce denize gireceğim. 

Yüzdükten sonra duş alacağım.

Şimdi tatil için hazırlık yapıyorum.
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4.Tamamlayalım

Ben dün mağazadan gömlek ______

Sen iki hafta önce İstanbul’dan buraya ______

Meryem yaz tatilinde köye ______

Biz yazın denizde büyük bir balık ______

Siz üç gün önce uçak bileti ______

Öğrenciler geçen pazar pikniğe ______

Cümleleri uygun fiillerle tamamlayalım.

Eylemleri örnekteki gibi tamamlayalım.

Şahıs
Zamirleri gel- al- git- gör-

ben geldim ______ gittim ______

sen ______ aldın ______ ______

o ______ ______ ______ gördü

biz ______ ______ ______ ______

siz ______ ______ ______ ______

onlar ______ ______ ______ ______
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5.Tamamlayalım

1. Ben geçen yaz tatilinde bisiklete  bindim.                                      (bin-)

2. Sen kış tatilinde Uludağ’da ____________                ( kayak yap-)

3. Hamza hafta sonu tatilinde denizde _________                     (yüz-)

4. Biz Ayder Yaylası’na gideceğiz. Dün hazırlık  ___________  (yap-)

5. Kar tatili oldu. Biz de kartopu ___________                        (oyna-)

6. Biz dün sokakta bir cüzdan _______________                     (bul-)

7. Ağabeyim anahtarı evin içinde ______ Çilingir çağırdı.           (unut-)

 8. Onlar tatilde yurt dışına gitmek için pasaport __________   (al-)

9. Ailemle birlikte bir haftalık bir geziye _____________        (çık-)

10. Biz yarıyıl tatilinde Türkçe kursuna ______________     (başla-)

Cümleleri örnekteki gibi tamamlayalım.
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6.Tamamlayalım

Ben tatilde İzmir’e ______

Sen denizde yüzmek için şort ______

Ayhan tatil planı ______

Biz geçen yıl İstanbul’u ______

Siz pasaport ______

Turistler mağazadan hediyelik eşya ______

Cümleleri uygun fiillerle tamamlayalım.

Eylemleri örnekteki gibi olumsuz yapalım.

Şahıs
Zamirleri al- git- yap- gez-

ben almadım gitmedim yapmadım gezmedim

sen ______ ______ ______ ______

o ______ ______ ______ ______

biz ______ ______ ______ ______

siz ______ ______ ______ ______

onlar ______ ______ ______ ______
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7.Okuyalım-Cevaplayalım

Soruları metne göre cevaplayalım. 

Benim adım Zafer. Biz Ankara’da yaşıyoruz. Tatilde ailem 
ile memlekete gitmeye karar verdik. Arabamızla altı saatlik 
yolculuktan sonra Mersin’e vardık. Hava çok sıcaktı. Sürekli 
terledik. Arabamız ile Kızkalesi’ne gittik. Babam bir deniz bisikleti 
kiraladı. Sahilden Kızkalesi’ne kadar deniz bisikleti sürdük. 
Kızkalesi’ni gezdikten sonra sahile döndük. Denizde birkaç saat 
yüzdük, sonra duş aldık. Akşama doğru yaylaya gitmeye karar 
verdik. Araba ile yola çıktık. Bir saat sonra  dedemin evine vardık. 
Yayla serindi. Biraz üşüdük. Annem hemen ceketlerimizi  verdi. 
Ceketlerimizi giydik. Akşam yemeğini yedik. Yolculuk ve denizde 
yüzmek hepimizi yordu. Çiçek kokulu yaylada erkenden uyuduk. 

1. Zafer ve ailesi yaz tatilinde nereye gitti? 

    __________________________________________

2. Zafer ve ailesi sahilden Kızkalesi’ne nasıl gittiler? 

    __________________________________________

3. Zafer ve ailesi denizde yüzdükten sonra ne yaptı? 

    __________________________________________

4. Zafer ve ailesi niçin erken uyudu? 

    __________________________________________

Tatilde Bir Günümüz
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8.Yazalım

Karışık kelimelerden anlamlı cümleler yapalım.

1. gittik / yaz tatilinde / ailemle / denize 

    ________________________________________

2. yarıyıl tatilinde / gezdiler / Mardin’i / öğrenciler 

     ________________________________________

3. kartopu / kar tatilinde / oynadık / mahalledeki            

     arkadaşlarım ile 

     ________________________________________

4. yüzdünüz mü? / denizde / yazın / siz / Alanya’da 

     ________________________________________

5. rezervasyon / sen / erken / yaptırmadın? / niçin 

     ________________________________________

6. geldi / bu yıl / Avrupa’dan / turist / çok /Türkiye’ye

     ________________________________________
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9.Cevaplayalım

Soruları cevaplayalım.

1. Yaz tatilinde denizde yüzdünüz mü?

     ________________________________________

2. Yarıyıl tatilinde nereye gittiniz?

     ________________________________________

3. Tatilde kitap okudunuz mu?

    ________________________________________

4. Okul gezisinde nereye gittiniz?

     ________________________________________

5. Bayram tatilinde akrabalarınızı ziyaret ettiniz mi?

     ________________________________________

6. Yaz tatilinde neler yaptınız?

     ________________________________________

7. İstanbul’u gezdiniz mi?

     ________________________________________
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10.Okuyalım-İşaretleyelim

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017 yılında arttı. Ocak, 

şubat, mart ve nisan aylarında yaklaşık altı milyon turist 

ülkemize geldi. Sadece nisan ayında iki milyondan fazla turist 

geldi. 

Turistlerin çoğu Almanya, Rusya, Gürcistan, İran ve 

Bulgaristan’dan geldi. Bu turistler genellikle tur ile gezmeye 

geldiler. Erken rezervasyon yaptırdılar. Bu nedenle otellere çok 

az para ödediler. 

Turistler gezmek için Antalya, İstanbul, İzmir, Nevşehir, 

Trabzon gibi tarihî ve turistik şehirleri tercih ettiler. Turizm 

bu yıl çok gelişti. Otelciler ve esnaf çok mutlu oldu. 

Cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

2017 yılında Türkiye’ye daha çok turist giriş yaptı. 

 İlk dört ayda sadece üç milyon turist geldi.         

Turistlerin çoğu, beş ülkeden geldi.              

Turistler otellere az para ödediler.

Turistler gezmek için tarihî şehirleri tercih etmedi.  

Turist sayısındaki artış herkesi mutlu etti.           

Türkiye’de Turizm
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Gezelim-Görelim

Hoşap Kalesi-Van

Van Gölü-Van


