
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN 
TÜRKÇE 

ÇALIŞMA KİTABI

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE
ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ



“Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Çalışma Kitabı”nın her hakkı saklıdır ve Millî 
Eğitim Bakanlığı “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 
Desteklenmesi Projesi”ne aittir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 gün ve 
76198665-949-E.3093051 sayılı yazısı ile dizi-yayın numaraları verilmiştir.

Genel Yayın No …………………………………………….......………………………: 6948

Tanıtıcı Yayın Dizi Yayın No …………………………………………..................…….: 131

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla 
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

BASKI:
Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş. 
Yenice Mah. Çubuk Yolu Üzeri No:3 Çubuk / Ankara
Tel: 0312 342 22 08 Fax: 0312 341 14 27
Sertifika No: 40961



1

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.

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!

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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ÖN SÖZ

Suriyeli öğrenciler başta olmak üzere yabancı öğrenciler için 348 çalışma 
içeren “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Çalışma Kitabı”, üç seviye halinde, 
iletişimsel-işlevsel dil öğretimi yaklaşımı ile Proje kapsamında faaliyet gösterilen 
illerdeki uyum sınıfları ile ilkokul kademesinde Türkçe düzeyi yetersiz yabancı 
öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanmıştır. Okuma yazma bilen ancak Türkçe 
yeterliliği alt düzeyde olan öğrencilerin varlığına binaen “Alfabe Öğretimi” 
ve okuma yazmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin ihtiyaç durumlarına göre 
kullanılmak üzere tercihli bölüm olarak düzenlenmiş ve birinci seviyenin sonuna 
ilave edilmiştir.

 “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Çalışma Kitabı”nın gerek öğrencilerimize gerek 
öğretmenlerimize kolaylık ve destek olacağı inancıyla bu kitabı hazırlayanlara 
ve faaliyetlerimizin her aşamasında desteklerini esirgemeyen PIKTES ekibine 
teşekkür ederim.
        

         ERKAN AÇIKGÖZ 

         PIKTES Direktörü
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3. SEVİYE
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.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

.......... : ....................................................................................................

Ali :  Merhaba Ayşe. Nasılsın?

Ayşe : Merhaba Ali. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?

Ali :  Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
  Derslerin nasıl?

Ayşe : Derslerim çok iyi. Senin dersle-
rin nasıl?

Ali :  Benim de derslerim iyi.
Ayşe :  Başarılar dilerim.

Ali : Teşekkür ederim, Ayşe. Ben de 
sana başarılar dilerim.

Ayşe :  Teşekkürler Ali. Hoşça kal.

Ali : Güle güle Ayşe.

Diyaloğu okuyun.

Siz de bir diyalog yazın.

ÜNİTE TANIŞTIRMA

KONU TANITMA - TANIŞMA - TANIŞTIRMA
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Konuşmaları eşleştirin.

Günaydın.

Merhaba.

Nasılsın?

Çok teşekkür ederim.

Ailene çok selam söyle.

Tanıştığıma memnun oldum.

Özür dilerim.

Allah’a ısmarladık.

Senin adın ne?

Olur, söylerim.

Günaydın.

Önemli değil.

Rica ederim.

İyiyim. Teşekkürler.

Ben de memnun oldum.

Güle güle.

Benim adım Musa.

Merhaba.
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Ahmet : .................................................................................................
Zeynep : .................................................................................................
Ahmet : .................................................................................................
Zeynep : .................................................................................................
Ahmet : .................................................................................................
Zeynep : .................................................................................................

Reyhan : ...............................................................................................
Merve : ...............................................................................................
Reyhan : ...............................................................................................
Merve : ...............................................................................................
Reyhan : ...............................................................................................
Merve : ...............................................................................................
Reyhan : ...............................................................................................
Merve : ...............................................................................................

Merve : Çok sevinirim. Çiçekler için teşekkür ederim.
Reyhan : Evet, bizim bahçenin çiçekleri. Bunlar senin olsun mu?
Merve : Güle güle. Tekrar görüşelim.
Reyhan : Ben de iyiyim. Saatin çok güzel.
Merve : Günaydın Reyhan. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
Reyhan : Günaydın Merve. Nasılsın?
Reyhan : Rica ederim. Hoşça kal.
Merve : Teşekkürler. En sevdiğim saatim. Senin de elindeki 

çiçekler çok güzelmiş.

Sıralayın.A Z Boşluklara yazın.

Ahmet : Memnun oldum. Nerede okuyorsun, Zeynep?

Zeynep : Görüşürüz Ahmet.

Zeynep : Merhaba, benim ismim Zeynep.

Ahmet : Merhaba, benim ismim Ahmet. Senin ismin ne?

Ahmet : Ben de Vatan Ortaokulunda okuyorum. Görüşürüz, 
Zeynep.

Zeynep : Ben de memnun oldum. Ben Fatih Ortaokulunda 
okuyorum. Sen nerede okuyorsun Ahmet?
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Sen nerelisin iş Hataylıyım Fatma
çocuk 

hastalıkları
kaç yaşındasın 28 yaşındayım

memnun 
oldum

İLK İŞ GÜNÜM

Meral : Merhaba. Benim ismim Meral.

Fatma : Merhaba. Benim ismim ......................... .

Meral : Tanıştığımıza memnun oldum.

Fatma : Ben de ..................................... .

Meral : Sen ne iş yapıyorsun, Fatma?

Fatma : Ben hemşireyim. Sen ne ......................... yapıyorsun?

Meral : Ben doktorum. Sen nerelisin. Fatma?

Fatma : Ben Gaziantepliyim. ............................................?

Meral : Ben ......................... . Sen ......................... Fatma?

Fatma : Ben 25 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın?

Meral : Ben ............................... . Sen hangi bölümde çalışıyorsun?

Fatma : Ben ............................... . Sen hangi bölümde çalışıyorsun?

Meral : Ben de göz hastalıkları bölümünde çalışıyorum.

Aşağıdaki ifadelerle boşlukları doldurun.
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YENİ OKUL MÜDÜRÜMÜZ
Hidayet : Merhaba arkadaşlar. Ben bu okulun yeni müdürü Hida-

yet Serkan. Siz de kendinizi tanıtın, lütfen.
Ayla : Hoş geldiniz. Hidayet Bey. Benim adım Ayla. Ben İngilizce 

öğretmeniyim. Bu okulda üç yıldır çalışıyorum.
Mehtap : Merhaba, benim adım Mehtap. Ben matematik öğret-

meniyim. Bu okulda dört yıldır çaşılıyorum.
İhsan : Merhaba, benim ismim İhsan. Okulun din kültürü ve ah-

lak bilgisi öğretmeniyim. Ben de bu okula yeni başladım.
Ayla : Bakın Nuray Hanım geliyor.
Mehtap : Hidayet Bey, sizi Nuray Hanım ile tanıştırayım. Nuray Ha-

nım, okulumuzun Türkçe öğretmeni. Hidayet Bey de oku-
lumuzun yeni müdürü.

Nuray : Hoş geldiniz Müdür Bey. Tanıştığımıza memnun oldum.
Hidayet : Hoş bulduk, arkadaşlar. Ben de sizleri tanıdığıma çok 

memnun oldum.

Okuyun.
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......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tanışma diyaloğu hazırlayın.
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İnceleyin.

1.

Tahtayı sil.

Tahta

Sandalye

Silgi

Elma

Ütü

Sandalyeye otur.

Silgiyi al.

Elmayı ye.

Ütüyü getir.

3.

2.

4.

5.

ÜNİTE GÜNLÜK YAŞAM

KONU EMİR CÜMLELERİ
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1.

Kapıyı aç.

Kâğıdı panoya as.

Kutuyu aç.

Çantayı taşı.

Havluyu katla.

Ayşe’yi dinle.

Kapı

Çanta

Pano

Havlu

Kutu

Ayşe

3.

2.

4.

5.

6.

Kaynaştırma ünsüzlerini işaretleyin.
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Boşlukları örneğe göre doldurun.

1.

Odaya girdim.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

Buket kitabı 
masaya bırakıyor.

Ahmet tarlaya 
gidiyor.

Reyhan parayı 
sayıyor.

Onlar dereye 
koşuyor.

Eda çantayı 
alıyor.

Babam sobayı 
yakıyor.

Ben suyu 
kapatıyorum.

Odaya gir.



17

Zamanı saat modeli üzerinde gösterin.

1. 9.00 2. 06.15

5. 11.40 6. 16.45

3. 10.30 4. 12.35

7. 04.50 8. 04.55

ÜNİTE TARİH - ZAMAN

KONU SAAT KAÇ/KAÇTA?
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Soruları cevaplayın.? ...

09.15  Saat kaç?

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

10.30  Saat kaç?

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

11.20  Saat kaç?

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

04.45  Saat kaç?

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

06.50  Saat kaç?

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

12.35  Saat kaç?

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

16.40  Saat kaç?

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

19.30  Saat kaç?

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

21.45  Saat kaç?

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

22.10  Saat kaç?

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Saat dokuzu çeyrek geçiyor
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5.

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

6.

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

3.

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

4.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. 

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

Boşlukları doldurun.

1. 

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

2.

.............................. .Saat dokuza iki var
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Görsellere göre cümleleri tamamlayın.

1.
Melike : Saat kaçta okula gidiyorsun, 

Serdar?
Serdar : ......................... okula gidiyorum.

3. Salih :  Saat kaçta sinemaya gidiyor-
sun?

Zehra :  .............................. 

2. Tuğçe : Ne zaman öğle yemeği yiyor-
sun, Halis?

Halis : .............................. öğle yemeği 
yiyorum.

4.
Öğretmen : Ne zaman ders çalışıyorsun, 

Yasin?
Yasin : .............................. 

Saat on ikide

Saat birdeSaat on birde

Saat ikideSaat onda

Saat üçteSaat dokuzda

Saat dörtteSaat sekizde

Saat beşteSaat yedide

Saat altıda

-de

-te

-da

Eşleştirin.
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3.
A : ............................ ne zaman?
B : ........................ dokuzu beş .......................... .

5. A : ........................................................................?
B : ........................................................................ .

2. A : ............................ dersi ne zaman?
B : Müzik dersi ............................ kala.

4. A : Fen bilimleri dersi ............................?
B : .......................... dersi .......................... geçe.

6. A : ........................................................................?
B : ........................................................................ .

Matematik

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

Sosyal Bilgiler

Görsel 
Sanatlar

Türkçe

Fen Bilimleri

Beden Eğitimi
ve Spor

Müzik

Görselleri inceleyin.

Boşlukları doldurun.

1. A : Beden eğitimi ve spor dersi saat kaçta?
B : Beden eğitimi ve spor dersi saat biri yirmi  
  geçe.
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Soruları ve cevapları yazın.? ...

ÜNİTE TARİH - ZAMAN

KONU NE YAPARIZ?

1. .............................?Ayşe ne yapıyor

Ayşe çiçekleri 
suluyor.

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

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

Ahmet uyuyor.

3. ..............................

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

Çocuklar okuldan 
geliyorlar.

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

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

Gizem ders 
çalışıyor.

5. 6...............................

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

Öğretmen ders 
anlatıyor.

Sıdıka ne
yapıyor?

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

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

7. 8.Ali ne yapıyor?

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

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

Hatice ne 
yapıyor?

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

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

9. 10.Berat ne
yapıyor?

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

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

Berk ne
yapıyor?

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

..............................
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SINIFTA
Merhaba, benim ismim Hasan. Arkadaşlarımın isimleri de Ahmet, 

Burcu, Canan, Hamit ve Betül. Burası da sınıfımız. Biz birbirimizi çok se-
viyoruz ve iyi anlaşıyoruz. Ben oyuncaklarımla oynuyorum. .................... 
boyama yapıyor. .................... makasla bazı şekiller kesiyor. .................... 
oyun hamuru ile oynuyor. ........................ kitap okuyor ve ..................... 
resmi panoya götürüyor.

Arkadaşlarımla birlikte oyun oynamak ve etkinlik yapmak çok 
eğlenceli. Senin arkadaşların kimler?

Görseli inceleyin. Metni tamamlayın.
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...... Ben uçurtma uçuruyorum. ...... Eda bisiklete biniyor.

...... Çocuk yürüyor. ...... Ömer ve Serap koşuyorlar.

...... Gökhan ağaca tırmanıyor. ...... Kızlar ip atlıyorlar.

...... Onlar top oynuyorlar. ...... Osman köpeğiyle oynuyor.

...... Cemre, Leyla ve Turgut piknik  ...... Kuşlar uçuyor.
 yapıyorlar. 

1. Ben televizyon ..................................... .
2. Kedimiz ..................................... .
3. Ablam müzik ..................................... .
4. Köpeğimiz mamasını ..................................... .
5. Babam kitap ..................................... .
6. Annem örgü ..................................... .

1

Görsele göre cümleleri numaralandırın.3 4
1 2

Görsele göre cümleleri tamamlayın.
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Kelimeleri eşleştirin.

Ben okuyorsun
Sen okuyorum
O okuyorlar
Biz okuyorsunuz
Siz okuyoruz
Onlar okuyor
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bakıyor1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
4. ..................................
5. ..................................
6. ..................................
7. ..................................
8. ..................................

bak
kır
gel
sil
koş
tut
böl
süpür

1. Ayşe camdan bahçeye ............................. .
a. bakıyor b. bakıyorum
c. bakıyorsun d. bakıyoruz

5. Biz bugün yerleri ............................. .
a. süpürüyorsunuz  b. süpürüyor  
c. süpürüyoruz d. süpürüyorum

3. Babam şenlik ateşi için odun ............................. .
a. kırıyorlar b. kırıyorum
c. kırıyorsun d. kırıyor

7. Ben elmayı ikiye ............................. .
a. bölüyorsunuz   b. bölüyor 
c. bölüyorum d. bölüyorlar

2. Biz gösteride bayrak ............................. .
a. tutuyor b. tutuyorsun
c. tutuyorum d. tutuyoruz

6. Bugün amcam ve ailesi bize ............................. .
a. geliyorsunuz b. geliyorlar 
c. geliyoruz  d. geliyorum

4. Sen yerleri ............................. .
a. siliyorsun b. siliyorlar
c. siliyoruz d. siliyor

8. Hep birlikte ağaca kadar ............................. .
a. koşuyoruz  b. koşuyorum 
c. koşuyorsun d. koşuyor

Eşleştirin. Kelimeleri boşluklara yazın.

Uygun seçeneği işaretleyin.
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Cümleleri uygun görselin altına yazın.

• Çağrı, odasını temizliyor.
• Ayşe televizyon izliyor.
• Öğrenciler konuyu iyi anlıyorlar.
• Çocuklar basketbol oynuyorlar.

• O, duvarları boyuyor.
• Biz müzik  dinliyoruz.
• Mustafa arkadaşına el sallıyor.
• Babam türkü söylüyor.

1. ................................................

(el sallamak)

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

(boyamak)

5. ................................................

(odayı 
temizlemek)

6. ................................................

(basketbol 
oynamak)

3. ................................................

(müzik 
dinlemek)

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

(anlamak)

7. ................................................

(televizyon
izlemek)

8. ................................................

(türkü 
söylemek)
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Ben bu sabah sahilde yürü................... .

1.

Selim mışıl mışıl uyu................... .

3.

Siz dükkanda güzel halılar doku................... .

5.

Sen paltonu giy, üşü................... .

2.

Biz hep birlikte kitap oku................... .

4.

Köpekler gece ormanda ulu................... .

6.

Kelimeleri tamamlayın.

yorum
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Kelimeleri tamamlayın.

Ben evimizin bahçesini süpür................. .

1.

Siz yıl sonu gösterisi için alışveriş yap............. .

4.

Arkadaşlarım Elif ve Turgay su iç................. .

2.

Sıdıka pencereden dışarı bak................. .

5.

Sen banyodaki aynayı sil................. .

3.

Biz tatilde Bursa’ya gitmeyi düşün................. .

6.

üyorum
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Boşlukları doldurun, kelimeleri tamamlayın.

iyor
Çocuk öğleden sonra çizgi film 
izl.......... .

(izlemek)

1.

Biz arkadaşımın doğum 
gününde şarkı söylü............ .

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

4.

Siz her cuma akşamı balık 
yi............ .

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

2.

Hülya ve Emir okul çıkışında 
satranç oynu............ .

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

5.

Sen deniz kenarında dalgaların 
sesini dinli............ .

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

3.

Ben et ve yumurtanın parasını 
ödü............ .

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

6.
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1. Ben okula gidiyorum.  .................................................................... .

2. Osman saçlarını tarıyor.  .................................................................... .

3. Ayşe derslerine çalışıyor.  .................................................................... .

4. Emine markete gidiyor.  .................................................................... .

5. Ali hastaneden geliyor. .. .................................................................. .

6. Arif dişlerini fırçalıyor.  .................................................................... .

7. Kızlar ip atlıyorlar.  .................................................................... .

8. Erkekler top oynuyorlar.  .................................................................... .

9. Annem işten geliyor.  .................................................................... .

10. Serap okulda çalışıyor.  .................................................................... .

Ben şu an okula gidiyorum

Cümlelere “şimdi”, “şu an”, “şu anda” kelimelerini ekleyin.

Şimdi

Şu anda

Şu anDün Yarın
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Cümleleri tamamlayın.

  1. Gökhan şimdi ..................................................................................... .
  2. Kemal şu an ........................................................................................ .
  3. Yaşlı teyze şu anda ............................................................................ .
  4. Leyla .................................................................................................... .
  5. Balıkçılar .............................................................................................. .
  6. Sevda .................................................................................................. .
  7. Arda .................................................................................................... .
  8. Begüm ................................................................................................. .
  9. Volkan ................................................................................................. .
10. Ayşe ..................................................................................................... .

  1. Tolga şimdi gitar çalıyor. .........................................
  2. Zeynep resim yapıyor. .........................................
  3. Dağcılar şu an dağa tırmanıyor. .........................................
  4. Ali salıncakta sallanıyor. .........................................
  5. Hasan şu anda bisiklete biniyorlar. .........................................
  6. Mikail ağacın altında uyuyor. .........................................
  7. Merve şimdi piknikte sofrayı hazırlıyor. .........................................
  8. Dalgıç şu an dalış yapıyor. .........................................
  9. Serhan paraşütle göl kenarına iniyor. .........................................
10. Kemal şu an çiçek topluyor. .........................................

Doğru

Görseli inceleyin. Anlatın....

Doğru mu, yanlış mı?

Merve

Tolga Zeynep Balıkçılar

Dağcılar

Serhan

Sevda

Dalgıç

Leyla
Arda

Kemal

Hasan

Ayşe

Gökhan

Ali

VolkanBegüm

Mikail

İlknur

Yaşlı teyze
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 Ben havuzda yüzmüyorum. Temiz-
lik yapmıyorum. Ellerimi yıkamıyorum. 
Uçurtma uçurmuyorum. Arkadaşıma 
mektup yazmıyorum. Uyumuyorum. 
Topla oynamıyorum. Peki, ben şimdi 
ne yapıyorum?

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

 Ben topla oynamıyorum. Denizde 
yüzmüyorum. Ağaçların yapraklarını 
yemiyorum. Gökyüzünde uçmuyorum. 
Renk değiştirmiyorum. Ormanda koş-
muyorum. Dağa tırmanmıyorum. Bul 
bakalım, ben şimdi ne yapıyorum?

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

Görseli inceleyin. Soruları cevaplayın.? ...
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ÜNİTE SERBEST ZAMAN

KONU HOBİLER - SPOR

Rüzgâr sörfü Koşu Bovling Güreş Halter

Futbol Boks Yüzme Jimnastik Golf

Tenis Masa tenisi Badminton Okçuluk Kayak

Paten Buz pateni Kaykay Dalış Motor 
sporları

... Kelimeleri kapatın ve spor dallarının adlarını söyleyin.

İnceleyin.

Basketbol Voleybol Bisiklet Karate Binicilik
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Spor dallarının adlarını bulun ve yazın.

A.

C.

D.

B.

Ç.

E.

B

O

B

G

J

G

P

KOÇLKUU

BİİNİLKİC

OFLG

KAİNİMSJT

GÜERŞ

ZUB TENİAP
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F.

B

İRDALBO

Ğ.

B

KBAOLSTEB

H.

P

TASLİPE

I.

H

LARETH

İ.

K

KEATAR

G.

E

ESMİKR
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3.

Fatma ........................................ . (ata binmek)

6.

Esra ........................................ . (golf oynamak)

2.

Ahmet ve Hasan ............................ . (güreşmek)

5.

Onur ................................... . (jimnastik yapmak)

4.

Hüseyin ................................ . (bilardo oynamak)

7.

İrfan ..................................... . (halter kaldırmak)

1.

Ayşe ................................. . (buz pateni yapmak)buz pateni yapıyor

Cümleleri tamamlayın.
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Cümleleri olumsuz yapın.

1. Ben golf oynamayı seviyorum. .......................................................... .

2. Ayşe koşmayı seviyor.  ......................................................................... .

3. Sen voleybol oynamayı seviyorsun.  ................................................. .

4. Salih basketbol oynamayı seviyor.  ................................................... .

5. Ahmet ve Mehmet futbol oynamayı seviyorlar. ...............................

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

6. Babam ve ben koşmayı seviyoruz. .................................................... .

7. Muhammet ata binmeyi seviyor.  ..................................................... .

8. Siz buz pateni yapmayı seviyorsunuz.  .............................................. .

Ben seviyor-um  sev-mi-yor-um

Sen seviyor-sun  sev-mi-yor-sun

O seviyor  sev-mi-yor

Biz seviyor-uz  sev-mi-yor-uz

Siz seviyor-sunuz  sev-mi-yor-sunuz

Onlar seviyor-lar  sev-mi-yor-lar

İnceleyin.

Ben golf oynamayı sevmiyorum
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Ata biniyor.

Ata binmiyor.

Koşuyorum.

Koşmuyorum.

Yüzüyorlar.

Yüzmüyorlar.

Tenis oynuyoruz.

Tenis oynamıyoruz.

Karate yapıyorsunuz.

Karate yapmıyorsunuz.

İp atlıyorlar.

İp atlamıyorlar.

Yapıyor mu? Yapmıyor mu?

Yürüyorum.

Yürümüyorum.

Voleybol oynuyorsun.

Voleybol oynamıyorsun.

Golf oynuyor.

Golf oynamıyor.
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1. Ben basketbol oynuyorum.

 Ben basketbol oynamıyorum .

2. Ben ata biniyorum.

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

3. Sen koşuyorsun.

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

4. Hakan yüzüyor.

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

5. Tülin golf oynuyor.

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

6. Mustafa ve ben yürüyoruz.

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

7. Siz güreş yapıyorsunuz.

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

8. Ablam ve arkadaşları pilates yapıyorlar.

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

Cümleleri olumsuz yapın.
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yürümek Olumlu Olumsuz Soru

Ben yürü-yor-um yürü-mü-yor-um yürü-yor muyum?

Sen yürü-yor-sun yürü-mü-yor-sun yürü-yor musun?

O yürü-yor yürü-mü-yor yürü-yor mu?

Biz yürü-yor-uz yürü-mü-yor-uz yürü-yor muyuz?

Siz yürü-yor-sunuz yürü-mü-yor-sunuz yürü-yor musunuz?

Onlar yürü-yor-lar yürü-mü-yor-lar yürü-yor-lar-mı?

kapatmak Olumlu Olumsuz Soru

Ben

Sen

O

Biz

Siz

Onlar

okumak Olumlu Olumsuz Soru
Ben

Sen

O

Biz

Siz

Onlar

Tabloyu inceleyin. Boşlukları doldurun.
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1. Ben tenis oynuyorum.

2. Sen basketbol oynuyorsun.

3. Ayşe yüzmüyor.

4. Biz golf oynuyor muyuz?

5. Siz koşuyorsunuz.

6. Onlar pilates yapmıyorlar.

1. Ben okulun bahçesinde spor yapıyorum.

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

 ................................................................ ?

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

 Biz bugün yüzmeye gitmiyoruz.

 ................................................................ ?

3. ................................................................ .

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

 Murat ve Yasin okulun voleybol takımına katılıyorlar mı?

4. Aysel, Altınpark’ta arkadaşlarıyla bisiklete biniyor.

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

 ................................................................ ?

Uygun seçeneği işaretleyin.

Boşlukları uygun şekilde doldurun.
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Görselleri inceleyin. Soru cümleleri yazın.? ...

.............................................................................?

(basketbol oynamak)

.............................................................................?

(koşmak)

.............................................................................?

(voleybol oynamak)

.............................................................................?

(tenis oynamak)

.............................................................................?

(yüzmek)

.............................................................................?

(futbol oynamak)

Sen basketbol oynuyor musun

Sen

Hülya

Osman

Siz

Onlar
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Bulmacayı çözün.

3.2. 4. 5.

7.

9.

6.

8.

10.

11.12.13.14.15.

1. L

T

E

L

D Ğ

A

T

O

Y

Ö

İ B

K

E

B C

N

2.

3

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.

1.
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Sınıf arkadaşlarınızın adını yazın.

Hangi sporları seviyorlar? İşaretleyin.

Sonuçlara göre cümleleri tamamlayın.

Adı

Futbol Basketbol Voleybol Bisiklete
binme

Masa
tenisi

Yüzme

Ben

Ben  ................................................................................ seviyorum.

........................................................................................ seviyor.

........................................................................................ seviyor.

........................................................................................ seviyor.

........................................................................................ seviyor.

........................................................................................ seviyor.

........................................................................................ seviyor.
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İnceleyin. Kelimeleri kapatın ve hobi adlarını söyleyin....

ÜNİTE SERBEST ZAMAN

KONU HOBİLER

şiir
yazmak

gitar 
çalmak

kitap 
okumak

balık
tutmak

şarkı 
söylemek

fotoğraf 
çekmek

koleksiyon
yapmak

yürüyüş 
yapmak

kamp 
yapmak

resim 
yapmak

 

ağaç 
dikmek

dikiş
dikmek

örgü
örmek

oyuncakla
oynamak

müzik 
dinlemek

sinemaya 
gitmek

tiyatroya
gitmek

dans
etmek

yemek 
pişirmek

seyahat 
etmek

arkadaşlarla
oyun 

oynamak

yapboz 
yapmak

bisiklete 
binmek

satranç
oynamak

müzeye 
gitmek
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İnceleyin.

Hobilerle ilgili cümleler yazın.

1. ..................................................................................

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

3. ..................................................................................

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

5. ..................................................................................

6. ..................................................................................

resim yapmak müzik aleti çalmak

kano yapmak fotoğraf çekmek

doğada gezmekdans etmek



48

Kelimeleri uygun görselin altına yazın.

  1. Tenis oynamak

  2. Resim yapmak

  3. Yüzmek

  4. Dans etmek

  5. Voleybol oynamak

  6. Futbol oynamak

  7. Çiçek yetiştirmek

  8. Ata binmek

  9. Basketbol oynamak

10. Fotoğraf çekmek

11. Buz pateni yapmak

12. Gitar çalmak

13. Kayak yapmak

14. Bisiklete binmek

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

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

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

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

........................ ........................ ........................ ........................
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Görsellere göre cümleleri tamamlayın.

 Ali on iki yaşındadır. O, derslerinde başarılıdır. Onun en sevdiği ders sosyal 

bilgilerdir. Çünkü Ali, insanları ve çevresini çok sever. Ali’nin birçok hobisi vardır.

 Ali hafta sonları ......................................                  sever. 

O arkadaşlarıyla ...............................      ve ...............................   

sever.

 Ali evdeyken ödevlerini bitirince .................................                            

sever. O, kardeşiyle ..............................................        ve ................................

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

çok sever, fakat ............................        sevmez.

 Ali, ailesiyle yazın köye gider. Ali, köyde ...................................... 

          ve .................................                             çok sever. Peki 

ya sen neler yapmayı seversin?

basketbol oynamayı
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1. 7.

3. 9.

5. 11.

2. 8.

4. 10.

6. 12.

Bisiklete binmek

Örgü örmek

Pasta yapmak

Futbol oynamak

Fotoğraf çekmek

Masa tenisi oynamak

Şarkı söylemek

Balık tutmak

Kitap okumak

Kayak yapmak

Yüzmek

Resim yapmak

Eşleştirin.
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1. Alime: .....................................................?

 Esra: Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi severim.

4. Tülay: .....................................................?

 Ayşe: Pasta yapmayı çok severim.

2. Hilal: .....................................................?

 Kadirhan: Arkadaşlarımla top oynamaktan 

hoşlanırım.

3. Pelin: .....................................................?

 Yasin: Basketbol oynamayı sevmem.

5. Hüseyin: .....................................................?

 Mümtaz: Duvarları boyamayı severim.

Soru cümleleri yazın.? ...
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Aşağıdaki kelimelerle metni tamamlayın.

bisiklete binmek resim çizmek

şiir okumak

gitar çalmak

masa tenisi

Cümleleri metne göre tamamlayın.

1. ................................ gitar çalmayı seviyor.

2. ................................ resim çizmeyi seviyor.

3. ................................ bisiklete binmeyi seviyor.

4. ................................ masa tenisi oynamayı seviyor.

5. ................................ şiir okumayı seviyor.

HOBİLERİMİZ

Sınıf arkadaşlarımın farklı hobileri var.

Sinem spor yapmayı çok sever. Onun sevdiği spor ..........................................

..............dir. Onun çantasında her zaman iki adet raket ve bir top vardır. Sinem 

teneffüslerde arkadaşlarıyla okulun giriş katında masa tenisi oynar.

Mehmet, müzik aleti çalmayı sever ve müzik dinlemekten hoşlanır. Onun 

hobisi ...........................................tır. O gitar çalar ve tüm öğrenciler onun yanın-

da toplanır, onu dinlerler.

İlknur, Türkçe dersini sever ve ...............................tan çok hoşlanır. Doğum 

gününde ona bir şiir kitabı hediye ettim. Çok mutlu oldu.

Aykut ressam olmak istiyor. ................................................ onun en sevdiği 

etkinliktir.  En sevdiği gün çarşambadır. Çünkü o gün resim dersimiz var.

Ben mi? Merak mı ettiniz? Benim ismim Dilan. Benim hobim 

.............................................tir. Hafta sonları abimle bisiklete bineriz. Bazen ar-

kadaşlar da aramıza katılırlar.
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S A Z

BAĞ LA MA

Pİ YA NO

F L Ü T

KE MAN

ZUR NA

TU LUM

Parçaları kesin, karıştırın. Müzik aleti isimleri oluşturun.

Gİ TAR

DA VUL

KA VAL
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zurna

ut

keman

flüt

gitar

davul

kanun

saz

piyano

tulum

kaval

Eşleştirin.

ÜNİTE SERBEST ZAMAN 

KONU HOBİLER - MÜZİK
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Uygun seçeneği bulun, cümleleri tamamlayın.

1. Ben tatilde bol bol müzik dinle................... .

 a. -acağım b. -yacağım

 c. -eceğim d. -yeceğim

2. Sen 23 Nisan gösterisinde şiir oku................... .

 a. -acaksın b. -yacaksın

 c. -eceksin d. -yeceksin

3. Sinem yıl sonu gösterisinde piyano çal................... .

 a. -acak b. -yacak

 c. -ecek d. -yecek

4. Biz seni ilk kez dans ederken gör................... .

 a. -acağız b. -yacağız

 c. -eceğiz d. -yeceğiz

5. Siz piyano eşliğinde şarkılar söyle................... .

 a. -acaksınız b. -yacaksınız

 c. -eceksiniz d. -yeceksiniz

6. Arkadaşlarım sınıfı süsleyip hazırla................... .

 a. -acaklar b. -yacaklar

 c. -ecekler d. -yecekler

7. Hazırladığım davetiyeyi aileme ver................... .

 a. -acağım b. -yacağım

 c. -eceğim d. -yeceğim

8. Gösteriden sonra ne yap...................?

 a. -acaksın b. -yacaksın

 c. -eceksin d. -yeceksin
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....................................................

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

Cümleler kurun.

Elma yiyeceğim.

Karpuz yemeyeceğim.

1.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

2.

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

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

5.

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

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

6.

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

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

7.

elma yemek / karpuz yemek

yerde oturmak / bankta oturmak

uçurtma uçurmak / ateş yakmak

et yemek / hamburger yemek

top oynamak / tenis oynamak

gitar çalmak / keman çalmak

kitap okumak / internette gezinmek

PİKNİKTE NE YAPACAKSINIZ?
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Pikniğe gideceksiniz. Yanınıza alacağınız malzemeleri boyayın.

Piknikte ne yapacağınızı yazın.

PİKNİKTE NE YAPACAKSINIZ?
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Cümleleri tamamlayın.

Ben radyodan müzik .............................. .

1.

Üniversitemizin bahar şenliği hafta sonu 

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

3.

Mezuniyet fotoğraflarımızı onlar panoya 

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

6.

Bu konserde sen gitar .............................. .

2.

Perşembe günü konserde sahneyi siz .............................. 

.

5.

Yarınki gösterinin bilet parasını biz .............................. .

4.

Ablam aldığı elbiseyi abimin düğününde 

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

7.

Ünlü müzik grubu Gaziantep’e ............................ ve en 

güzel şarkılarını ................................... .

8.

dinleyeceğim

giymek çalmak dinlemek başlamak ödemek

asmak süslemek gelmek söylemek



60

Cümleleri olumsuz yapın.

1. Yarın konsere gideceğim.  .................................................................................... .

2. Arkadaşlarımla müzik dinleyeceğiz. .................................................................... .

3. Osman yarın gitar çalacak. ................................................................................. .

4. Ahmet piyano çalacak. ....................................................................................... .

5. Abim müzik öğretmeni olacak.  ........................................................................... .

6. Ben konserde bağlama çalacağım.  .................................................................. .

7. Ablam bana flüt çalmayı öğretecek. ................................................................. .

8. En sevdiğim şarkıcı Ankara’ya gelecek. ............................................................. .

9. Gösteri için sahneyi biz süsleyeceğiz. .................................................................. .

10. Onlar radyodan müzik dinleyecekler. ................................................................. .

Yarın konsere gitmeyeceğim
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Davetiyeyi inceleyin. Soru cümleleri yazın.? ...

1. A : ...............................................................................?

 B : Yıl sonu gösterisi 3 Haziran 2019’da yapılacak.

2. A : ...............................................................................?

 B : Gösteri 18.00’de başlayacak.

3. A : ...............................................................................?

 B : Gösteri Yunus Emre Kültür Merkezinde olacak.

4. A : ...............................................................................?

 B : Evet, şiir dinletisi yapılacak.

5. A : ...............................................................................?

 B : Tiyatro oyununun adı “Biz Çocuğuz”.

6. A : ...............................................................................?

 B : Hayır, madalya töreni yapılmayacak.

1. Ahmet yarın konsere gidecek. ............................................................................?

2. Osman müzik öğretmeni olacak. .......................................................................?

3. Mustafa bize gitar çalacak. ................................................................................?

4. Betül yakında Ürdün’e gidecek. .........................................................................?

5. Sevil Ankara’da üniversite okuyacak. ................................................................?

6. Babam müzik dinleyecek. ...................................................................................?

Cümleleri soru cümlesine çevirin.

Yıl sonu gösterisi ne zaman yapılacak

YIL SONU GÖSTERİSİ
Tarih: 3 Haziran 2019

Saat: 18.00
Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi

PROGRAM
18.00: Açılış

18.10: “Biz Çocuğuz” Tiyatro Oyunu
19.00: Şiir Dinletisi

19.30: Konser
20.00: Hediye Dağıtımı

Ahmet yarın konsere gidecek mi
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Hayal edin. Okulunuzda bayram kutlaması var. Sınıfınızdan kimler 

hangi görevi alacak?

1. .......... Kutlamalar için Melike ve sınıf arkadaşları konser verecekler.
2. .......... Konserde Melike keman çalacak.
3. .......... Konserde Mehmet ve Gözde saz çalacaklar.
4. .......... Konserde bağlama çalacaklar.
5. .......... Tüm öğrenciler şarkı söyleyecekler.
6.  .......... Aileler konsere gelecekler.

Okuyun. Gelecek zaman anlatan fiilleri işaretleyin.

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

KONSERİMİZ
Okulumuzda bayram kutlaması var. İki aydır çalışıyoruz. 

Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Benim adım Melike. Ben ve 
arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Neden mi? Çünkü konser 
vereceğiz.

Öğretmenimiz, konser için sınıftaki tüm öğrencilere gö-
rev verdi. Konserde ben gitar çalacağım. Nuray keman ça-
lacak. Mehmet ve Gözde saz çalacaklar. Hümeyra davul 
çalacak. Gökhan ise darbuka çalacak. Sınıftaki tüm öğ-
renciler şarkı söyleyecekler. Bizler de bu şarkılara eşlik ede-
ceğiz. Çok güzel bir gün olacak.

Aileler de konseri dinlemek için gelecekler. Tabii ki benim 
annem, babam ve kardeşim de o gün orada olacaklar. 
Kardeşim en az benim kadar heyecanlı. Kutlama günü için 
sabırsızlanıyoruz.

Doğru mu, yanlış mı?
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Soruları metne göre cevaplayın.? ...

1. Hasan hangi müzik aletini çalacak?
 .................................................................................. .

2. Kim şarkı söyleyecek?
 .................................................................................. .

3. Kaç öğrenci şiir okuyacak.
 .................................................................................. .

4. Öğrenciler alışverişte neler alacaklar?
 .................................................................................. .

5. Öğrenciler aldıkları malzemelerle ne yapacaklar?
 .................................................................................. .

6. Gösteri için davetiye hazırlayacaklar mı? 
 .................................................................................. .

7. Yıl sonu gösterisi ne zaman yapılacak?
 .................................................................................. .

SINIFIMIZIN YIL SONU GÖSTERİSİ

Yıl sonu gösterisi hazırlıkları bugün başlayacak. Sınıfta görev paylaşımı 

yaptık. Ben gitar çalacağım. Hasan keman çalacak. Ayla da şarkı söyle-

yecek. Şarkıları hep birlikte seçeceğiz.

İrem, Merve ve Onur şiir okuyacak. 

Bir grup arkadaşımız da halk oyunları 

gösterisi yapacak. Diğer arkadaşla-

rımız ise alışveriş yapacaklar. Balon, 

bayrak, renkli kâğıt ve çiçek alacak-

lar. Aldıkları malzemelerle sahneyi süs-

leyecekler.

Panolara asmak için davetiyeler 

hazırlayacağız. Ayrıca ailelerimize de davetiye vereceğiz. Hepimiz çok he-

yecanlıyız.

7 Haziran’daki gösterimize siz de gelecek misiniz?
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Okuyun.

Siz de kendiniz için hazırlayın.

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

En Sevdiğim ŞarkıcıBen

Merhaba. Ben Ayşegül. Müzik dinlemeyi çok sever-
im.  En sevdiğim şarkıcı Barış Manço. Onun 200’den 
fazla şarkısı vardır. Barış Manço çocukları çok severdi 
ve onlar için de şarkılar söyledi. En sevdiğim şarkısı 
“Gülpembe”dir.
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Metni okuyun. Müzikle ilgili kelimeleri işaretleyin.

Benim adım Ali. Suriyeliyim ve şu anda İstanbul’da ailemle yaşıyo-

rum. İstanbul’u çok seviyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Benim bir 

erkek kardeşim ve iki kız kardeşim var.

Biz ailece müzikle ilgilenmeyi çok seviyoruz. Babam Suriye’de Arap-

ça öğretmeniydi. Türkiye’de de Arapça öğretmenliği yapıyor. Babam 

çok güzel ut çalar. Babam bizim de müzikle ilgilenmemizi çok istemiş. 

Bu sebeple küçükken hep müzik kurslarına gittik. Erkek kardeşim Mu-

hammet gitar çalar. Kız kardeşim Aya piyano çalar. Diğer kız kardeşim 

Ayşe flüt çalar. Annem ise çok güzel beste yapar. Ben bir Türk müzik 

aleti olan bağlama çalarım. Ben ünlü Türk ozanı Neşet Ertaş’ı çok sevi-

yorum. En sevdiğim türküsü “Gönül Dağı”dır.
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Görseli inceleyin.

Defter kaç lira?

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

Defter beş lira.

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

Konuşma balonlarına soru ve cevaplar yazın.? ...

ÜNİTE TEMEL İHTİYAÇLAR

KONU ALIŞVERİŞ YAPIYORUM

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

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

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

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

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

.....................
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Cümleleri tamamlayın.

a. Limonun kilosu kaç lira? b. Hayırlı işler, iyi günler. 
c. Buyurun. Hepsi 20 lira 50 kuruş. ç. Domatesin kilosu 3 lira.
d. Armudun kilosu 4 lira. e. Elmanın kilosu kaç lira?

Ayşe : Merhaba, domatesin kilosu kaç lira?

Manav : Merhaba, .........................................

Ayşe : İki kilo domates alabilir miyim? .........................................

Manav : Elmanın kilosu 3,5 lira.

Ayşe : Elmadan da bir kilo alabilir miyim? Peki, armudun kilosu kaç lira?

Manav : .........................................

Ayşe : İki kilo da armut alabilir miyim? Son olarak ......................................

...

Manav : Limonun kilosu da 3 lira?

Ayşe : Limondan da bir kilo alabilir miyim?

Manav : ........................................................ Siz 20 lira verin yeterli.

Ayşe : Buyurun, teşekkür ederim. .........................................

Manav : Teşekkür ederim, iyi günler.
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Konuşma balonlarındaki cümlelerle diyalog oluşturun.

Satış Sorumlusu: .........................................................................................................

Leyla: ...........................................................................................................................

Satış Sorumlusu: .........................................................................................................

Leyla: ...........................................................................................................................

Satış Sorumlusu: .........................................................................................................

Leyla: ...........................................................................................................................

Satış Sorumlusu: .........................................................................................................

Leyla: ...........................................................................................................................

Satış Sorumlusu: ......................................................................................................... 

Leyla: ...........................................................................................................................

Satış Sorumlusu: .........................................................................................................

38 beden giyiyorum.

Aaa! Çok pahalı. Bu ay alamam. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.

Merhaba. Etek almak istiyorum.

Denedim, çok güzel oldu. Üzerinde etiket yok. Fiyatı ne kadar?

Vitrindeki mavi eteği çok beğendim. Denemek istiyorum.

Getirdim. Deneme odaları şu tarafta.

Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?

Rica ederim.

Nasıl bir etek arıyorsunuz?

Yüz yirmi lira.

Kaç beden giyiyorsunuz?
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İnceleyin. Metni okuyun.

1. Kitap Kırtasiyeden hikâye kitabı aldım.

3. Yoğurt Marketten yoğurt alırım ve ayran yaparım.
Yoğurdu ve ayranı çok severim.

5.  Dedem hasta,ona hastaneden ilaç aldık.

2. Kâğıt Ali kırtasiyeden kâğıt aldı ve onu katladı.

4. Tarak Anne, bu tarak kaç lira?

6.  Leyla düştü ve gözlüğün camı kırıldı. 
O, gözlükçüden yeni bir gözlük camı aldı.

İlaç

Gözlük
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Kelimelerin anlamlarını sözlükten bulun.

Eşleştirin.

1. giyim:  .......................................................................................................................

2. reyon:  ......................................................................................................................

3. tabela:  .....................................................................................................................

4. fiyat etiketi:  ..............................................................................................................

5. anons:  ......................................................................................................................

6. ödeme:  ...................................................................................................................

7. kasiyer:  .....................................................................................................................

8. fatura:  ......................................................................................................................

kasiyer

fatura

ödemek

tabela

giyim

reyon

fiyat etiketi

anons
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Görseli inceleyin. Cümleleri tamamlayın.

1. Marketten ..................................... alacağım. Her sabah kahvaltıda bir tane 

yerim.

2. Marketten ...................................... almayacağım. 80 lira param var. 5 lira 50 

kuruş eksik.

3. ........................ alırsam yanında aynalı tarak seti hediye edecekler.

4. Annem 5 kilo ..................................... almamı istedi. Börek pişirecek.

5. ......................................ın fiyatı 14 lira 95 kuruş.

6. Çok güzel indirim var. ......................................un fiyatı 980 liradan 729 liraya 

düşmüş.
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Eşleştirin.

Yukarı gider

Tuvalet

Danışma

Aşağı gider

Yemek alanları

Acil çıkış

Çimlere basmayın

Market alışverişi
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Eşleştirin.

Müşteri

Dükkân

Alışveriş listesi

İndirim

Satıcı

Fatura

Cüzdan

Kasa

Para

Kredi kartı

Alışveriş sepeti
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Kelimeleri uygun ekle eşleştirin. Cümleleri tamamlayın.

1.

............................ civcivler var.

2.

............................ simit satar.

kümes te

de

simit çi

ci

4.

Hakan ................ otobüs bekliyor.

5.

Fotoğraf çeken kişiye ........... denir.

durak da

ta

fotoğraf cı

çı

7.

.................. lezzetli kebaplar yapar.

8.

................... birçok vitamin vardır.

kebap çı

cı

havuç ta

da
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Eşleştirin.

Kurban Bayramı

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve

Çocuk Bayramı

10 Kasım Atatürk’ü

Anma Haftası

Doğum günü

30 Ağustos

Zafer Bayramı

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı

ÜNİTE KUTLAMALAR

KONU KUTLU OLSUN
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Görsellerle eşleştirin.Cümleleri tamamlayın.

1. Bugün ..................................................................................................... 

Sınıflar bayraklarla süslenir. Şiirler okunur, gösteriler düzenlenir. Kutlamalar için 

tüm dünyadan çocuklar Türkiye’ye gelir.

2. Bugün ..................................................................................................... Oruç süre-

si bitti. Erkekler bayram namazı kılar. Herkes akrabalarını ve tanıdıklarını ziyaret 

eder. Bu bayram üç gün sürer.

3. Bugün .................................................... Bir yıl bitti. Hoş geldin yeni yıl.

4. Bugün ....................................................................................... Erkekler bayram 

namazı kılar. Kurban kesilir. Kurban kesenler, etleri ihtiyaç sahibi kimselerle 

paylaşırlar. Kurban etlerini evlerinde pişirir ve misafirlere ikram ederler. Bu bay-

ram dört gün sürer.

5. Bugün benim ...........................................................m. On bir yaşına bastım. Ark-

adaşlarım bana sürpriz yaptılar. Sınıfa pasta getirmişler. Dilek tuttum, mumları 

üfledim ve pastayı yedik.

Kurban Bayramı Ramazan Bayramı Doğum günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yılbaşı

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

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

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

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

..................................... .....
................................
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Konuşma balonlarını uygun ifadelerle tamamlayın.

• Yeni işinde başarılar dilerim.

• Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara.

• Bayramın kutlu olsun.

• Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun.

• Yeni yılın kutlu olsun.

• Mutluluklar dilerim.

• Gözün aydın.

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................
................................................ .......
.........................................
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Görselleri inceleyin. Siz de kutlama mesajları hazırlayın.

Sevgili Tülay ve Murat,
Mutluluklar dilerim.

Sevgilerimle,
Çiğdem

Sevgili Leyla,
Yeni yılını
kutlarım.

Sevgilerimle,
Süleyman
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Selma’nın doğum gününü kutlayan mesajları işaretleyin.

İyi ki doğdun, 
canım 

kardeşim.

Yeni işinde 
başarılar 
dilerim.

Doğum günü-
nü kutlarım. 

Nice yaşlara.

Geçmiş olsun, 
Selma.

Bayramın 
kutlu olsun, 

Selma.

Doğum günün 
kutlu olsun, 

Selma.

Hayırlı olsun.

Arkadaşım, 
yeni yılın kutlu 

olsun.
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Cümleleri tamamlayın.

1. Merve : Alo.

 Caner : Alo. Merhaba Merve. Ben Caner.

 Merve : Merhaba Caner. Nasılsın?

 Caner : Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?

 Merve : Teşekkürler. Ben de iyiyim.

 Caner : ............................................... Nice yaşlara, Merve.

 Merve : Çok teşekkür ederim, Caner.

 Caner : Görüşmek üzere.

 Merve : Görüşürüz. İyi günler.

2. Yusuf : Alo.

 Leyla : Merhaba Yusuf. Ben Leyla. Nasılsın?

 Yusuf : Merhaba Leyla. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?

 Leyla : Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. ..........................................

 Yusuf : Sağ ol Leyla. Senin de bayramın kutlu olsun.

 Leyla : Nice bayramlara, inşallah.

 Yusuf : İnşallah.

 Leyla : Hoşça kal.

 Yusuf : Hoşça kal.

3. Kübra : Alo.

 Emine : Efendim.

 Kübra : Merhaba ben Kübra. Nasılsın, Emine?

 Emine : Sağ ol Kübra. Çok iyiyim.

 Kübra : Düğününüz olmuş. Tebrik ederim.

 Emine : Çok teşekkür ederim.

 Kübra : .................................................................

 Emine : Çok sağ ol Kübra.

 Kübra : Eşine selam söyle. İyi günler.

 Emine : Olur, söylerim. İyi günler.

Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Doğum günün kutlu olsun.

Ramazan Bayramın kutlu olsun.
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3 4
1 2

  Konuşmaları sıralayın, boşluklara yazın.

....... Ben daha karar vermedim. Birlikte bakarız.

....... Tamam, görüşürüz.

....... Merhaba, Ahmet. İyi ki söyledin. Unutmuştum.

....... Tabii ki. Ben yeşil kalemlik almak istiyorum. Sen 
 ne alacaksın?
....... Merhaba, Zeynep.Yarın Murat’ın doğum günü.
....... Görüşürüz.
....... Murat’a doğum günü hediyesi almaya beraber gidelim mi?

....... Hayırlı olsun, güle güle oturun. Evet, katılmak isterim. 
Yemek ne zaman?

....... Yeni evimize taşındık. Arkadaşlarımızı yemeğe davet 
ediyoruz. Sen de katılmak ister misin?

....... İyi akşamlar, Tülay.

....... İyi akşamlar, Elif.

....... İnşallah geleceğim. Teklifin için teşekkür ederim. Hoşça 
kal.

....... Bekliyorum. Görüşürüz.

....... Cumartesi günü saat 16.00’da.

Elif :  .......................................................................................................................
Tülay :  .......................................................................................................................
Elif :  .......................................................................................................................
Tülay :  .......................................................................................................................
Elif :  .......................................................................................................................
Tülay :  .......................................................................................................................
Elif :  .......................................................................................................................

Ahmet : ..................................................................................................................
Zeynep :  ..................................................................................................................
Ahmet : ............................................................................................................... ...
Zeynep : ............................................................................................................... ...
Ahmet : ............................................................................................................... ...
Zeynep : ............................................................................................................... ...
Ahmet : ............................................................................................................... ...
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Leyla & Mecnun

Ömür boyu sürecek mutlu beraberliğin başlangıcında
sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Ailesi
Sevgi – Fatih

ÖZTÜRK

Ailesi
Sevda – Kerem

TÜRKMEN

Düğün: 16 Haziran 2019   Mehtap Düğün ve Nikâh Salonu   Saat: 16.00 - 20.00
Kına: Kız evindedir. (Fatih Caddesi Sümbül Sokak No: 6  Kadıköy/İSTANBUL)

Sevdik birbirimizi, istiyoruz beraberliğimizi
Allah’tan dileğimiz bu mutlu günümüzde sizleri de bekleriz.

Hayriye ♥ Ahmet

Ailesi
Fatma & Recep

YILMAZ

Ailesi
Fadime & Musa

DEMİREL

Düğün: 04 Haziran 2020   Papatya Düğün Salonu   Saat: 16.00 - 20.00

Adres: Çamlık Mah. Barbaros Cad. No: 8 Üst Kaynarca - Eyüp / İSTANBUL

Leyla & Mecnun

Ömür boyu sürecek mutlu beraberliğin başlangıcında
sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Ailesi
Sevgi – Fatih

ÖZTÜRK

Ailesi
Sevda – Kerem

TÜRKMEN

Düğün: 16 Haziran 2019   Mehtap Düğün ve Nikâh Salonu   Saat: 16.00 - 20.00
Kına: Kız evindedir. (Fatih Caddesi Sümbül Sokak No: 6  Kadıköy/İSTANBUL)

Sevdik birbirimizi, istiyoruz beraberliğimizi
Allah’tan dileğimiz bu mutlu günümüzde sizleri de bekleriz.

Hayriye ♥ Ahmet

Ailesi
Fatma & Recep

YILMAZ

Ailesi
Fadime & Musa

DEMİREL

Düğün: 04 Haziran 2020   Papatya Düğün Salonu   Saat: 16.00 - 20.00

Adres: Çamlık Mah. Barbaros Cad. No: 8 Üst Kaynarca - Eyüp / İSTANBUL

Evlenen 
kişilerin isimleri

Aileler

Düğünün
saati

Düğünün tarihi
Düğün

yeri

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

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

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

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

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

  Örneği inceleyin.

  Davetiyedeki bilgileri örnekteki gibi yazın.
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Davetiyeyi doldurun.

Doğum Günü Partime
Hoş Geldiniz

Ben ................
yaşına basıyorum.

Tarih : ................................................

Yer : ................................................

Saat : ................................................

Adres : ................................................
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Davetiyeleri doldurun.

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

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

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

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

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

Davetlisiniz!

A

1

C

3
Ç

H
I
İ

J
4

6
7

89

D

EF

G
Ğ5

B

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................
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ÜNİTE SEYAHAT

KONU TATİL

Metni okuyun. Bilmediğiniz kelimeleri sözlükten bulun.

TATİL PLANIMIZ
Dün gazetede bir seyahat acentasının tatil ilanlarını 

gördüm. Yaz tatilimizi planlamak istedim. Aileme “Tatilde 
ne yapmak istiyorsunuz?” dedim.

Kardeşim deniz kenarında, güzel bir otelde tatil iste-
di. “Denizde yüzmek, plajda top oynamak, kumdan kale 
yapmak çok güzeldir.” dedi. Teyzem İzmir’de oturuyor. 
Annem İzmir’e gitmek istedi. Babam doğayı çok sever. Bu 
yüzden tatilde kamp yapmayı istedi. “Kamp yerinde çadır 
kurmak, odun toplamak ve kamp ateşi yakmak, ırmaktan 
balık tutmak çok güzeldir.” dedi. Ben aileme gazeteyi gös-
terdim.

Annem tatil ilanlarına baktı. “Bu otel deniz kenarında. 
Gezi planı düzenleriz. Tur ile çevreyi gezeriz. Rehber bize 
tarihî ve turistik yerleri tanıtır. Yer ayırtalım, erken rezervas-
yon ile ucuz bir tatil güzel olur.” dedi.

Babam da bu tatili beğendi. “Uçak biletlerini hemen 
alalım. Uçağın kalkış ve iniş saatlerini seçelim.” dedi.

Kardeşim ve ben çok mutlu olduk. Ben hemen odaya 
koştum ve valizimi getirdim. “Baba, hazırlanmaya başlıyo-
rum.” dedim. Babam gülümsedi ve “Daha tatile bir ay var. 
Bu ne acele?” dedi. Hepimiz güldük. Çok heyecanlıyım, 
inşallah güzel bir tatil olur.
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Eşleştirin.

Sinema

Su parkı

Tiyatro

Gezi Alışveriş

Hayvanat Bahçesi

Deniz Irmak

Ada

Dağ

Göl

Orman
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Kelimeleri uygun görselin altına yazın.

1. ................................ 2. ................................ 3. ................................

4. ................................ 5. ................................ 6. ................................

7. ................................ 8. ................................ 9. ................................

turist

bilet broşür kış tatili valiz

otel plaj kamp alanı rehber
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Konuşma cümlelerini sıralayın.3 4
1 2

Boşluklara yazın.

....... Erkan: Harika bir tatil olmuş. Ben de Konya’yı gör-
mek isterim. Görüşürüz Leyla.

....... Leyla: İnşallah sen de gidersin. Görüşmek üze- 
re.

....... Erkan: Merhaba, Leyla. Tatilde nereye gittin?

....... Leyla: Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettim.Alâ-
eddin Tepesi’ne yapılan tura katıldım. 
Selimiye Camisi’ne gittim. Sırçalı Med- 
resesi’ni ziyaret ettim.

....... Leyla: Konya’ya gittim.

....... Erkan: Konya nasıl bir şehir, orada neler yaptın?

....... Leyla: Büyük bir otelde kaldım. Otelde restoran, 
havuz, hamam ve otopark vardı. Odalar da 
düzenli ve temizdi.

....... Leyla: Merhaba, Erkan

....... Erkan: Konya’da birçok yere gitmişsin. Nerede kal-
dın?

Leyla:  ..........................................................................................................................

Erkan:  ..........................................................................................................................

Leyla:  ..........................................................................................................................

Erkan:  ..........................................................................................................................

Leyla:  ..........................................................................................................................

Erkan:  ..........................................................................................................................

Leyla:  ..........................................................................................................................

Erkan:  ..........................................................................................................................

Leyla:  ..........................................................................................................................
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1. Arzu nereye gidiyor?

 .................................................Arzu golf oynamaya gidiyor.

3. Onlar nereye gidiyorlar?

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

5. Hasan nereye gidiyor?

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

2. Canan nereye gidiyor?

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

İzmir

Antalya

Bursa

İstanbul

Balıkesir

Bolu

4. Mehmet nereye gidiyor?

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

6. Talip tatilde nereye gidiyor?

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

ÜNİTE SEYAHAT

KONU NEREYE?

TATİLE GİDİYORUZ.
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ÜNİTE SEYAHAT

KONU ----E KADAR/---A KADAR 

Eşleştirin.

   Cümleleri “-e kadar” ve “-a kadar” ile tamamlayın.

1. Akşam...... .................... otelin her yerini öğren-

dim.

2. Meydandan otel......... ............................ 

yürüdüm.

3. Yarın saat dokuz...... .................... havuzda 

yüzeceğim.

4. Düzce’den Artvin’...... .................... tüm Karad-

eniz sahilini gezdim.

5. İki gün...... .................... babam yanımıza ge-

lecek.

6. Bandırma’dan İstanbul’...... .................... feribot 

ile gideceğiz.

7. Buradan ev...... .................... koşalım mı?

8. Cuma günün...... .................... tarihî yerleri geze-

ceğiz.

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

.....

.....

...............
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Metni “-e kadar” ve “-a kadar” ile tamamlayın.

OKUL GEZİMİZ

Bugün öğretmenim “Cuma günü okul gezisi var.” dedi. Buna hepi-

miz çok sevindik. En çok sıra arkadaşım Murat sevindi. Öğretmenim gezi 

hakkında bilgi verdi. Gezi için iki seçenek var:

Birinci seçenek Ankara gezisi. Gezi cuma gününden pazar günün.... 

.................. sürecek. Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cum-

huriyet Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Anıtkabir’.... .................. otobüsle gi-

deceğiz. Sonra Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk’ün evini göreceğiz. Tür-

kiye Büyük Millet Meclisini ziyaret edeceğiz. Ziyaretten sonra akşam.... 

.................. serbest zaman olacak. Bence bu gezi harika.

İkinci seçenek Bolu gezisi. Bolu gezisi cumartesi günün.... .................. 

sürecek. Abant Gölü’n.... .................. otobüsle gideceğiz. Abant Gölü’n-

den Gölcük Tabiat Pakı’na geçeceğiz. Akşam.... .................. doğa ile iç 

içe olacağız. Ertesi gün kahvaltıy.... .................. Yedigöller Millî Parkı’na 

gideceğiz. Şanslıysak geyikleri bile göreceğiz. Bu geziyi de Murat çok 

sevdi.

Öğretmenimiz önümüzdeki haftay.... .................. herkesin karar verme-

sini istedi. Hepimiz gideceğimiz yeri şimdiden merak ediyoruz.



92

ÜNİTE SEYAHAT

KONU KAYIT FORMU

Boşlukları kendi bilgilerinizle doldurun.

OTEL KAYIT FORMU

Adı: ..........................................

Soyadı: ....................................

Cinsiyeti: .................................

Adresi: ....................................

Telefon Numarası: .................

Araba Plakası (Varsa): ..........

Giriş Tarihi: ...............................

Çıkış Tarihi: ..............................

İmza: .......................................


