




1. 0NiTE
sayfa 

7-22

2. ONiTE
sayfa 

23-36

3. 0NiTE
sayfa 

37-50

4. ONiTE
sayfa 

51-66

5. ONiTE
sayfa 

67-80

6. 0NiTE
sayfa 

81-94

GEZELiM 
GORELiM 

HABERiNiZ 
OLSUN 

NELER OLACAK? 

EVV ELZAMAN 
i(:iNDE 

NE OLUR 
NE OLMAZ 

NELER 
YAPABiLiRSiNiZ? 

A. Mutfakta
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C. internette

A. Bulu�lar-icatlar

B. Ge�en hafta sonu

C. Haberler

A. Gelecek planlan

B. Nereye gidecegiz?
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A. Kim ne yapm1�?
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B. Dun neler yaptm?

C. Saghk i�in bahk

A. Gelecege mektup

B. Avrupa turu
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A. Yeni kom�u
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C. E�egin sozu
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B. Ah�kanhklanm1z ve 
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istanbul'da neler

yapabilirsiniz?

abanBook

-r:fl/ • __________ _j_ ________ ���.�.:�_w. 



> Tarif etme
> Emir ve istekleri

bildirme ve
anlayabilme

> Emir kipi

> istek kipi
> Yap1m ekleri

(-11, -slz, -Ilk)

> Mutfak ve yemek
kulti.iri.i

> Yer, yon ve miktar
s1fatlan

> Saghk
> Uyan levhalan
> <;e�itli dilekler



gelsin, yapsm m1, konu�mas1n m1, 

ekleyin, ilerleyin, tarif edin, i�meyin 

-iki adet yumurtay1 �1rpm ve biraz tuz ekleyin.

-Orta k1s1mlara dogru ilerleyiniz.

-0 da partiye gelsin mi? -Evet, gelsin. -Hay1r, gelmesin.

HAZI RLI K tALl�MASI 

Ti.irk yemeklerini seviyor musunuz? 

Hangi Ti.irk yemeklerini biliyorsunuz? 

-Saga dbnun, cadde boyunca ilerleyin.

-Sagl1klt beslenin.

-Ge�mi� olsun.

A�ag1daki resimlere bakahm. Bu fiilleri hangi yiyeceklerle kullaniyoruz? Yazahm. 

I 

� 
Eklemek Ha�lamak <;1rpmak Kaynatmak Dogramak K1zartmak 

Makarna: ..................................... .. Peynir: Tuz: 

Patates: Et: Havu�: 

Suzmek Rendelemek 

Yumurta: ....................................... Su: Domates: ...................................... . 

4 A�ag1daki kelimeleri bo�luklara yerle�tirelim. 

kilogram litre demet tane dilim bardak fincan kase ka$1k avu�· 

-

bir ............... kahve bir ............... ayran bir ............. ekmek bir ............ . 
maydanoz 

I 

bir ............. fmd1k 

bir ............... �orba bir ............ armut bir ............ .. 
meyve suyu 

u� .............. karpuz bir .............. sal�a 

iSTANBUL YABANCILAR iC:iN TURKC:E DERS KITABI A2 
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UNITE 2 

> Belirli gec;mi� zaman

> Baglac;lar (c;unku, bu

sebeple, bu nedenle,

bu yuzden, bunun ic;in

- > ile



gittim, seyrettim, okudum -Gec;:en hafta sonu ne yaptm? -Gec;:en hafta sonu sinemaya gittim.

-Di.in ak�am ders c;:ah�tm m1? -Hayir, ders c;:ah�mad1m.

-Gec;:en sene neredeydin? -Gec;:en sene Ankara'dayd1m.

HAZI RU K tALl�MASI 

1 A�ag1daki ci.imlelerle isimleri e�le�tirelim. E�le�tirme hangi resme ait? Bulahm. 

1. Telefonu kim icat etti? a. Thomas Edison 

2. Ampulu kim icat etti? b. Graham Bell

3. Amerika'yr kim ke�fetti? c. Orhan Pamuk

4. Hangi Turk yazar Nobel odulu aldr? c;:. Christoph Colomb

OKUMA 

11. Galileo teleskopu icat etti.

DUNVADAKi iLKLER 

1. Paray1 Lidyahlar buldu.

2. Tarihte ilk yaz1y1 Si.imerler kulland1.

3. Aya ilk Neil Amstrong ayak bastJ.

4. Nargile Osmanh'ya ilk defa Hindistan'dan geldi.

5. "O" rakamm1 Harezmi buldu.

6. Televizyonu, John Logie Baird icat etti.

7. X 1�1n1ni, Wilhelm Rontgen icat etti.

9. Ampuli.i, Thomas Edison icat etti.

10. Telefonu, Alexander Graham Bell icat etti.
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2 A�ag1dakileri metne gore e�le�tirelim. 3 A�ag1daki ci.imlelere isim yazahm. 

1. X 1�1n1

2. Telefon

3. Para

4. "S1nr" rakamr

5. Yazr

a. Harezmi

b. Sumerler

c. Alexander Graham Bell

c;:. Wilhelm Rontgen

d. Lidyalrlar

1. Televizyonu icat etti.
2. Paray, buldu.

3. Aya ilk ayak bast!.

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

( ··············································)

( ············ ··································)
4. Tarihte yaz1y1 ilk kez kulland1. ( ....................................... ) 
5. Telefonu icat etti. ( .............................................. ) 

i S TA N B U L Y A B A i'J C I LA R i C i i--l T LI R K ( E D E R S K i TA B I A 2 
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YA siz? 

Siz hangi ilkleri biliyorsunuz? 

DiL BiLGiSi 

Belirli Ge!;mi� Zaman (-DI) (Simple Past Tense) 

Bu kip, yuklemin anlattig1 i�in, olu�un ya da hareketin, sozun soylendigi zamandan once yap1ld1gin1 ve bitirildigini anlatir. 

"Belirli Gefmi} Zaman" describes an activity or event that happened before the time of speaking; the action mentioned 

is already completed. The simple past tense can be regarded as the main equivalent of Belirli Gefmi} Zaman. However, 

the present perfect tense also covers the function of Belirli Gefmi} Zaman in Turkish. (e. g. Dun ak}am televizyon izledim 

I watched TV last night. Or Paris'e iki kez gittim. I have been to Paris twice.) 

geldi(ler) gelmedi(lerf ,, geln:1edi(ler) mi 

Bu zaman, �u zaman kelimeleri ile kullanilabilir: dun, onceki gun, bugune kadar, �imdiye kadar, ge<;en cuma, ge<;en sene, 

on dakika once, dort yil once, biraz once ... 

Ornek: 

Ben ge<;en hafta sinemaya gittim. 

Sen dun ders <;all�madin. 

Siz ge<;en yil tatil yaptin1z m1? 

Daha once hi<; Turkiye'ye gelmedin mi? 

4 A�ag1daki bo�luklari orneklerdeki gibi doldurahm. 

1. Ben istanbul'a dun gel ......... . 

2. Sen beni affet ............... ? 

3. Ben bu elbiseyi begen ............... . Ba�ka bir elbise ald1m. 

4. Biz buraya Almanya'dan gel ......... ... . 

5. Siz o filmi daha once hi<; seyret... ............ ? 

6. O bugun birinci derse gir ............... . �unku ge<; kald1. 

7. Ben ge<;en gun ogrencilere yeni bir konu anlat ............ . 

8. Siz ge<;en hafta sonu ne yap ............... ? 

9. K1z karde�im universiteden iki yil once mezun al. ..... 

10. Ders henuz bit ............ , lutfen d1�an <;1kmay1n. 

ISTANBUL YABAt'JCILAR iCiN TURKCE DERS KiTABI A2 
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UNITE 3 

> Gelecek planlanm
anlatma

> Seyahat plam yapma

> Gelecek zaman
> Kar�1la�t1rma

( Gibi, kadar)



yapacaksin, bulu�acag1m, olacak 

m1sin, gelmeyecek misin 

HAZIRLIK �ALl�MASI 

-Yann ne yapacaksin? -Arkada�1mla bulu�acag1m.

-Gelecek yll tatile nereye gideceksin? -Kapadokya'ya gidecegim.

-5 y1I sonra emekli olacak m1sin? -Evet, emekli olacag1m.

1 A�ag1daki cumleleri resimlerle e�le�tirelim. 

OKUMA 

1. 3 sene sonra mimar olacag1m.

2. bnumuzdeki y1I emekli olacag1m.

3. 2 ay sonra torunum olacak.

4. 2 ay sonra yuruyecegim.

5. Gelecek y1I universiteye gidecegim.

6. Annem bana masal anlatacak.

GELECEGE MEKTUP 

Sevgili oglum; 

Ben senin baban olacag1m ama �u an annen kim olacak bilmi

yorum fakat anneni c;ok sevecegim. 

Oglum, adin Gabriel olacak. �imdiden adina ah� c;unku herkes 

seni bu adla c;ag1racak. Ancak ailen, dostlann, yak1n arkada�lann 

sana "Gabi" diyecek. 

Oglum, babaannen Brezilyah olacak ve onunla Portekizce ko

nu�acaksin. 

Sana bol bol kitap okuyacag1m, hikayeler anlatacag1m, beraber 

eglenecegiz. Sen de benim c;ocuklugumdaki kitaplan okuyacaksin. 

Yazlan tatile c;1kacag1z, tatilimizi ailemizle gec;irecegiz. Sen ku

zenlerinle denizde c;ok egleneceksin, ben de sizinle eglenecegim. Ak�amlan hep beraber yemek yiyecegiz. Sen, yemegini 

bitirdikten sonra arkada�lannla d1�anda oynayacaksin. 

Dedenle bol bol zaman gec;ireceksin. 0 sana bir c;ok �ey ogretecek. Her zaman annene, babana ve buyuklerine sayg1h 

olacaksin ve sozumuzu dinleyeceksin. Bana hie; yalan soylemeyeceksin, durust bir insan olacaksin. 

Bu hayatta ba�anh olmak ic;in kararl1 ve c;ah�kan olacaksm. Senden c;ok �ey bekliyorum Gabi! 

�unu asla unutma! Ben seni seviyorum ve her zaman yaninda olacag1m c;unku ben senin "baba"mm. 

Jose Rafael 

iSTANBUL YABANCILAR ICiN TURK(:E DERS KiTABI A2 
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> Hobileri ve all�kanllkla
anlatma

> Rica etme

> Ozet <;:1karma
> Tahminde bulunma

IL BILGIS 

> Geni� zaman
"D > Ir" eki



0NiTE 

A. DOGA OLAYLARI

yagar, ya�ar m1, batmaz, etmez mi -Gune� dogudan dogar.
-Dunya gune�in etrafmda doner.

-iki , iki daha dart eder.

-Su yuz derecede kaynar.

-Ku�lar suda ya�ar m1? -Hay1r, ku�lar suda ya�amaz.

-Turkiye'de kar yagar m1? -Evet, Turkiye'de kar yagar.

HAZIRLIK tALISMASI 

Hangi doga olaylanni biliyorsunuz? Soyleyelim. 

A�ag1daki doga olaylarm, resimlerle e�le�tirelim. Bunlardan hangilerini gordi.ini.iz veya ya�adm1z? Anlatahm. 

deprem ( ) kurakl1k ( ) yagmur ( ) tsunami ( ) dolu ( 

flrtma ( sel ( volkanik patlama ( ydd1rrm ( ) 

i S TA N B U L Y A B A N C I L A R i C i 1-.! T U R K ( E D E R S K i TA B I A 2 



DOGA OLAYLARI 

tulmas1dir. Gi.ine� tutulmas1 Ay'm hareketi sirasinda meydana gelir. Ay, Gi.ine� ile 
a'ya gelmez. Di.inya karanhk olur. Bu gi.ine� tutulmas1d1r. 

1 gokku�ag1dir. Bu olay meteorolojik bir olayd1r. Gokku�aginda yedi renk bulunur. Bu 
, mavi, lacivert ve mordur. 

Gokyi.izi.i ile yer arasindaki elektriktir. Bulutlar birbirlerine si.irti.inur ve elektrik enerjisi 
· h!zlJt topraga di.i�er ve y1ldmm olu�ur.
,vfr--::: 

... 
,
Kar, 

· ·�ar�
\'.
bi!fy9g1�,1.i;:e�ididir. Bulutlann ii;:indeki su damlac1klan soguk havayla kar�1la�1r ve donar. Bu damlac,

\ · yapi�1r ve bi.iyi.ir.,Boylece kar taneleri olu�ur. C::ok say1da kar tc;!nesi ,;e�idi vard1r. Bunlar birbirinden fark
' ,; ' ' :.j' ' ko��liair. r , \ ·:f 

. \cJ)j ,:,,. •I
• ... '_.f'

i
' tf .. �'· . i 

· · Ruzg�r- - '.- ·, l • ,� _ " - . "-�� ; v � l(, r 

Ri.iz�ar, atmosferdeki havanin·dikey ve yatay hareketi sonucu oh.l�ur. Hava 1sinir ve yi.ikselir. H1zh bir �ekilde hareket eder
ve r�zgar olu�ur. Ri.izgar, h1zina gore firtma, hortum gibi isimler allr. 

Yer i;ekimi 
Yer i;:ekimi yeryi.izi.indeki cisimleri yere dogru i;:eker. Havadaki her cisim yere du�er. Yer i;:ekimini ingiliz bilim adam1 
Isaac Newton bulmu�tur. Newton bir elma agacinin altinda otururken kafasina bir elma du�er. Newton bunu du�unur, 
ara�tJrmalar ya12ar ve Vier i;:ekimini bulur. 

I : 
���

=





ko�abilirim, gitmeyebilirim, 

alabilir misin, konu�amaz m1s1n 

HAZIRLIK tAUSMASI 

1 A�ag1daki resimlerle cumleleri e�le�tirelim. 

-Bilgisayar kullanabilir misin? -Evet, kullanabilirim.

-Ak�amlan d1�an <;:1kamam.

-Yann ak�am size gelebilirim.

Araba kullanabilirim. ( ) Ata binebilirim. ( Piyano �alabilirim. ( �ark1 si:iyleyebilirim. ( 

Yuzebilirim. ( ) Ko�abilirim. ( ) Tenis oynayabilirim. ( ) Diki� dikebilirim. ( ) 

Yemek pi�irebilirim. ( ) Kayabilirim. ( Resim yapabilirim. ( Gitar <;:alabilirim. ( 

iSTANBUL YABANCILAR ic;::irsJ TURK(E DERS KiTABI A2 



OKUMA 

iSiLANI 

Esra: iyi gunler! Ben Esra Scharek, size ozge<;mi�imi gonderdim. Saat ikide Halkla 

ili�kiler Muduru Sadi Bey'le goru�mek i<;in randevula�ak. Kendisiyle goru�ebilir 

miyim? 

Sekreter: Mudurumuz biraz me�gul. Biraz bekleyebilir misiniz? Mudur yard1mc1-

m1za haber vereyim. 

Esra: Te�ekkur ederim. Problem degil! Mudur yard1mc1s1 ile de goru�ebilirim. 
-

Sekreter: Alo, Cihan Bey! Esra Han1m geldi. Yan1mda bekliyor. Kendisiyle gOrU�ebi-

lir misiniz? Tamam Esra Hanim, Cihan Bey sizi bekliyor. ii;eri girebilirsiniz. 

Cihan Bey: Ho� geldiniz, Esra Hanim ! Buyurun, oturun ! 

...... ..,...., Esra: Te�ekkur ederim. Ho� bulduk, efendim! 

Cihan Bey: Size, ben yard1mc1 olacag1m. Ozge<;mi�inizi okudum Esra Hanim. Sizin gibi Almancas1 iyi, deneyimli birine <;ok 

ihtiyac1m1z var. Almanya'da ekonomi okudunuz, degil mi? 

Esra: Evet, uzun y1llar Almanya'da ya�ad,m, universiteyi orada bitirdikten sonra ala y1I bir bankada <;ah�am. Dort y1ld1r <;a

h�m,yorum. 

Cihan Bey: Sizinle <;ah�abiliriz. Ne zaman i�e ba�layabilirsiniz? 

Esra: Ben yarm Almanya'ya gidiyorum i;unku e�im ve k121m hala Almanya'da. E�yalanm121 toplayacag,z, evimizi kiraya ve

recegiz, dostlanm1zla vedala�acag1z. Daha sonra k121m ve e�imle birlikte Turkiye'ye donecegiz. Yani on be� yirmi gun sonra 

i�e ba�layabilirim. 

Cihan Bey: Onemli degil, bir Alman firmas,yla yeni bir sozle�me imzalayacag1z. Alman yoneticiler onumuzdeki ay gelecekler 

ve on be� gun kalacaklar. Onlarla siz ilgileneceksiniz. 

Esra: Nas,I ilgilenecegim? Neler yapacag1m? 

Cihan Bey: Onlara �irketimiz hakkmda bilgi vereceksiniz. Sozle�menin �artlanni ai;1klayacaksin1z. Bo� zamanlannda onlara 

istanbul'u gezdireceksiniz. Toplanalarda daima mudurumuzun yaninda olacaksm1z. Toplanalar ge<; saatlere kadar surebilir. 

Esra: Onemli degil. <;:unku k1z1ma anneannesi bakacak. Annem dart gozle torununu bekliyor. 

Cihan Bey: Ne kadar guzel ! 

Esra: Ben �imdi gidebilir miyim? Yirmi gun sonra donecegim. 

Cihan Bey: Nas1I isterseniz Esra Hanim! Tan1�t1g1m1za <;ok memnun oldum. iyi gunler! 

Esra: Ben de. iyi gunler! 

2 A�ag1daki sorulan metne gore cevaplayahm. 3 A�ag1daki cumleler dogru ise "D" yanh$ ise "Y" yazahm. 

1. Esra Hanim kiminle goru�uyor? Ni<;in? 1. Esra, mudurle goru�tu.

2. Esra Almanya'ya donecek i;unku oradaki i�leri yanm kalm1�.
2. Sirket Esra Hanim'1 i�e ahyor mu? 3. Esra'nin k121na, anneannesi bakacak.

3. Esra Hanim neden hemen i�e ba�lam1yor?
4. Esra uzun y1llar bir finans �irketinde <;ah�m1�.

5. Esra, Alman �irketiyle sozle�me imzalayacak.

4. Esra Hanim ge<; saatlere kadar <;ah�abilir mi? YA siz? 

5. Esra Han1m, fakulteyi ka<; y1I once bitirmi�? Siz hangi i$1erde <;ah�abilirsiniz? Ni<;in? A<;1klayahm. 

i S TAN 8 U L YA BA l'J CI LA R i CI r� TURK ( E DER S Ki TAB I A 2 •



sem kap1y1 ac;:ar m1sm? Anahtarlar bu
rada. 
Gene;:: i�te, tamam. 
ihtiyar: <;ok te�ekkur ederim evlad1m. 
POSTACI 
Leman Hamm: Kim o? 
Postac1: Postac1! Kap1y1 ac;:ar m1sm1z? 
Postac1: Merhaba. Leman Y1ld1z siz mi
siniz? 
Leman Hamm: Evet. 
Postac1: Bir paketiniz var. Suray1 imzalar 
m1sm1z? 
Postac1: Buyurun, paketiniz. 
Leman Hamm: Te�ekkur ederim. 
BANKADA 

Taner: Merhaba. Banka karti almak is
tiyorum. 
Bana yard1mc1 olur musunuz? 
Gi�e Memuru: Tabii, oturun lutfen. 
Su formu doldurur musunuz? 
Gi�e Memuru: Evet, tamam. Arna do
gum tarihinizi yazmam1�s1mz. 
Buraya degum tarihinizi yazar m1sm1z? 
Gi�e Memuru: Te�ekkurler. 

-
iskender ve Maradona c;:ok eski iki ar-
kada�tlr. iskender sihirbazhk yapar ama 
insanlar ona inanmaz. Babas1 da isken
der'e inanmaz. iskender kendisine gu
venir ve kendisini c;:ok ba�anh bulur. Bu 
konuda ona tek dostu Maradona ina
mr. iskender ve Maradona istanbul'u 
acilen terk ederler. iskender'in babas1 
da onlara katihr. Yolculuk sirasmda ba�
larmdan ilginc;: olaylar gec;:er. 

-
Ayla: Alo, iyi gunler! 
Murat Bey: iyi gunler! 
Ayla: Ben Ayla. Gazeteye ilan vermi�si
niz. Onun ic;:in anyorum. 

Murat Bey: Evet, Ayla Hamm ne i� ya
p1yorsunuz? 
Ayla: 21 ya�mday1m ve ogrenciyim. 
Murat Bey: Oyle mi? <;ok guzel ! 
Ayla: Konservatuarda okuyorum. Halk 
oyunlan oynamay1 seviyorum. 
Murat Bey: Yaaa! <;ok iyi! Sark, da soy
leyebiliyor musunuz? 
Ayla: Sark, soyleyemiyorum ama hem 
c;:ok iyi ud c;:alabiliyorum hem de dansla 
ilgileniyorum. 
Murat Bey: <;ok guzel ! Yuzebiliyor mu
sunuz? 
Ayla: Evet, yuzebiliyorum. Aym zaman
da voleybol da oynayabiliyorum. 
Murat Bey: Voleybol mu? Guzeeel ! 
Peki, Almanca konu�abiliyor musunuz? 
Ayla: Almanca m1? Hayir, yabanc1 dil 
bilmiyorum. 
Murat Bey: Kopekleri sever misiniz? Bir 
kopege bakabilir misiniz? 
Ayla: Aaa, evet! Kopeklere bay1hnm. 
Murat Bey: Peki c;:ocuk da bakabilir mi
siniz? 
Ayla: Hayir, Hay1r! Bu mumkun degil! 
Murat Bey: Arna ben bu ilam c;:ocuk ba
k1c1hg1 ic;:in vermi�tim. 
Ayla: <;ocuk bak1c1hg1 m1? Siz reklam 
�irketi degil misiniz? 
Murat Bey: Reklam �irket mi? Hay1r! 
Yanh� numaray1 aradm1z, galiba ! 

-
Alex: ispanya uc;:agmm bagajlan nere-
de? Bagajlanm1 nereden alabilirim? 
Gorevli: Dogru gidin ve saga donun, 
lutfen. 
Alex: Affedersiniz, size bir �ey sorabi
lir miyim? Sehir merkezine otobus var 
m1? 
Gorevli: Evet, havaalanmdan �ehir 
merkezine otobusler var. Saat ba�1 kal
k1yor. 

iSTANBUL YABANCILAR l<;:iN TURK(E DERS 

Alex: Otobuse �imdi binebilir miyim? 
Gorevli: Elbette ama acele etmelisiniz, 
otobus her an kalkabilir. Hemen c;:1k1�a 
gidin. 
Alex: Fakat bende Turk paras, yok. Ne
rede doviz bozdurabilirim? Otobuse 
yeti�emeyecegim galiba ! 
Gorevli: Evet, biraz zor. <;1k1�m yanmda 
iki banka var. Orada bozdurabilirsiniz. 
Taksiyle de gidebilirsiniz. 
Alex: Bankalar saat kac;:a kadar ac;:1k? 
Gorevli: Havaalanmda her zaman ac;:1k
tlr. Her zaman para bozdurabilirsiniz. 
Alex: <;ok te�ekkur ederim. iyi gunler! 
Gorevli: iyi gunler, efendim! 
Alex bankaya gidiyor ve parasm1 boz
duruyor. Daha sonra yine gorevlinin 
yanma gidiyor. 
Alex: Affedersiniz, memur bey, size 
tekrar bir �ey sorabilir miyim? Marma
ra Oteli'ne taksi kac;: liraya gidiyor? 
Gorevli : Tabii, sorabilirsiniz. Ben de bil
miyorum ama 25 ile 30 TL. olabilir. Tak
silerde taksimetre vardir. Fiyatl kontrol 
edebilirsiniz. 
Alex: Sehir merkezi havaalanmdan 
uzak m1? 
Gorevli: Taksi ile yanm saat otobus ile 
bir saat surer. 
Alex: Peki, bana, bavullanm1 ta�1mak 
ic;:in birini c;:ag1rabilir misiniz? 
Gorevli: Tabii! Ahmeeet! Beyefendinin 
bagajlanm al, taksiye ta�1. 
Alex taksiye biniyor. 
Alex: iyi ak�amlar �ofor bey, beni Mar
mara Oteli'ne goturur musunuz? 
Sofor: Elbette beyefendi, E-S'te kaza 
var. Trafik c;:ok s1k1�1k. TEM yolu biraz 
daha rahat olabilir. 
Alex: Benim acelem var. Arkada�lar 
beni bekliyorlar. 
Sofor: Peki, o zaman TEM'den gidiyo
ruz. wwwZabanBook
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DiLBiLGisi bolumu; unitede ogretilecek dilbilgisi konulanni, 

tablolann1 ve ac;:1klamalann1 ic;:ermektedir. Aynca ingilizce bi

len ogrencilerin, konulan daha kolay kavrayabilmesi ic;:in dil

bilgisi konu ve ac;:1klamalannm ingilizce c;:evirileri de eklenmi�

tir. Her dilbilgisi ac;:1klamasmm ardmdan verilen dilbilgisine ait 

ornek cumleler, dilbilgisi ali�tlrmalan ve ogrencileri onceki 

unitelerde ogrendikleri dilbilgisi konusu ile yeni dilbilgisi ko

nusunu bir arada sun an peki�tirici ali�tlrmalar yer almaktad1r. 

Bu bolumde, ogrencinin hedeflenen dil duzeyinde kullanmas1 

gereken dil yapilannm ogretilmesi hedeflenmektedir. 

DiNLEME 

�i"Metni dinleyelim. Bo�luklan doldurahm. 

.'\d: Ad: Ad-

KONU�MA bolumunde; unitelerdeki konulara uygun, ogren

cilerin konularda edindikleri bilgileri kullanabilecekleri etkin

liklere yer verilmi�tir. Bu k1s1mda, ogrencilerin edindikleri be

cerileri sozlu olarak peki�tirmeleri beklenmektedir. 

YAZMA 

6) �f1dakl formu kendlnlze gOre doldurahm. 

OzoEMIR OTEL, ISTANBUL 

Adres: 

Tclcfon no: 

I Soyad,c 

I _ �·"�:, _____ I --------
,;p,' 

, OIL BILGISI 

YOnelme Durumu {Dative easel 

Fiilln yOncldi�i, yak1a�t1g111arhAt gOstcrir. 
This case indicates tht•object to which rhe verb growrott'. 

a,1,0,u--..-(y)a l!',1,6,0--+-·Me 

Ornek; 
Her sabah !1c gidiyorum. 
dAretmcn dcrsc b,1$hyor. 
Kedia(:acanrmaniyor. 
Annt>m bana �:IV vcriyor. 
dgrcnci!cr kitabJ bak1yor. 

ls )Aiat;,dakl boJlukl.iri Yonclmc durumu "·(y)A" eki ile 

�,-,--------. �,-,--------. ��::r:i�:�;�s ........... biniycr. 
�=:t�\_ri:_·�:��::.�'.'.'-��: 2. Adam dcniL. .......... b,1kJyor. 
o.;i/t'cl�·. B,. .,. �-e..,.. 3. Sen cv .... ..... , .. yUruyorum. 

�:7:.";� ��::.: !.�:�· .. ;,:n,:;! 
�(� · (--W'� 4. Selin yurt.... . ... . gldiyor. 

n,,,,..-11;.,,o�<.d,g,14· S. Si!n o ......... yal;m s6y1Uvorsun. 
<l,1,1, I --1>.<.<l,()t 

n 

Utakla$ma Durumu (Ablative Case I 

rhon/jl'� 

.'.l,1,Q,1,1� O:in 
l'i_{J_,.-:1--Dl'!l 

f),nek: 
T,1ks11n'dc otolm>tt'n in1yoiu111 
,\\h •:orif"kt(•n (O� lmrhiyo,. 
h1;-,m.11l<.�1l('n1:rl,-,w 
(,:n� i�t,..., �,J..,vor. 
t,lu�\.,1.,_ ,\h'd·'" !Hr'. ,,.:,,,,ir 

U Ap;;1dJ�i bo�lvid.111 ::l\·1,lm.1 dururnv ck,· -0/ln"' ii{• 
1.,m,,ml,1�.,t .. 1, 

DiNLEME bolumunde; okuma bolumunde oldugu gibi 

ogrencilerin dil duzeylerine, unitenin konusuna, ogre

tilecek dilbilgisine uygun metinler sec;:ilmi�tir. Bu metin

ler ic;:in ogrencinin dinleme becerisini olc;:ecek etkinlikler 

duzenlenmi�tir. 

KONU�MA 

11 S1n1f1m1za bakahm. A�ag1daki gibi sorular yazahm. 

Arkada$lanm1za sorahm. 

• Buras1 okul mu?

• Bu kalem mi?

• Bu klm? 

• Sin1f buvuk mu?

YAZMA bolumunde; unitenin konu alaniyla ayni dog

rultuda olan c;:e�itli yazma becerilerinin geli�tirilmesine 

yonelik etkinlikler sunulmaktad1r. Bu bolumde, ogren

cilerin edindikleri becerileri yazil1 olarak peki�tirmeleri 

hedeflenir. 
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D0ZEYLER 

Temel 

Orta 







HAZIRLIK <;ALl�MASI 

1. A!iag1daki yiyeceklerle fiilleri e!ile!itirelim.

1. patates a. ha�lamak

2. salatalik b. kari�tlrmak

3. c;:orba c. rendelemek

4. makarna c;:. k1zartmak 

5. havuc;: d. dogramak

OKUMA 

2. A!iag1daki metni okuyahm. Bo�luklar1, kutucuktaki kelimeler ile doldurahm.

serpin eritin p1�1rm dograym 

kmn c;:irpm y1kaym 

ekleyin koyun dokun 

MENEMEN YAPALIM 

4 domates ile 3 biberi ....................... ve ki.ip kup ........................ tavaya 1 ka�1k tere yag1 ................ .. 

ve yag1 .................. . Daha sonra domatesler ve biberler tavaya ............................ . Bir ko�eye 3 yu-

murta .............................. ve ............................ . Yumurtay1 tavadaki domates ve biberlerin i.isti.ine 

........................ ve 3 dakika .............................. uzerine tuz, karabiber ...................... . Afiyet olsun. 

DiL BiLGiSi 

3. A!iag1daki ci.imleleri emir kipi ile tamamlayahm.

1. <;:ocuklar sinemaya git.. .............................. ? 

2. Pencereler c;:ok kirli. Ay�e Hanim hemen temizle ................................ . 

3. K1z1m! Arabay1 c;:ok h1zli kullan ................................ . 

4. Siz her gun en az iki saat Turkc;:e c;:ali� ................................ . 

5. Bakkaldaki ekmek taze degil. Mehmet'e sbyle, marketten al ................................ . 

6. bgrenciler s1nifa gel ................................ ? 

7. Bence siz Taksim'den ev al ................................ c;:i.inki.i oras1 c;:ok kalabalik. 

8. <;:ocuklar, c;:ok yorgunsunuz. Biraz dinlen ................................ . 

9. Gbzlerin c;:ok kbti.i gbri.ini.iyor. Artik �u bilgisayara yakla� ................................ . 

10. Hava c;:ok soguk. Metin'e sbyle, denize gir ................................ . 
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4. A�ag1daki dimleleri e�le�tirelim.

a. Bir ki�i yolculuga <;:1k1yor.

b. Bir ki�inin yakin1 oluyor.

c. Bir arkada�1nizin bebegi oluyor. 

<;: .  Bir arkada�in1z yeni bir araba ailyor. 

d .  Bir ki�i i� yap1yor. 

1. Gule gule kullanin.

2. Allah bag1�lasin.

3. Yolunuz a<;:1k olsun.

4. Kolay gelsin.

5. Ba�in1z sag olsun.

5. A�ag1daki uyanlan nerelerde goruyorsunuz? Yazahm.

1. �oforle konu�mayin1z.

2. E�yalara dokunmay1niz.

3. Hayvanlara yiyecek vermeyiniz.

4. Yuksek sesle konu�mayin1z.

5. Ya�lilara ve hamilelere yer veriniz.

6. A�ag1daki krokiye bakahm. Oya �imdi Milli Egitim Mudurlugu A blokta ve Sultanahmet tramvay yoluna �1kmak isti

yor. Ona yolu tarif edelim. 

BANK.A 

TURBE 
Cofloloftlu 

Anadolu Lisesi 

BAB-I .A.Li CAD_ 

1 il«ll-leb· 

�' \-\-,--

' 

.,_ Sirbri 

MILLI 
EGtTIM 
MD. 

A &Ioli 
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HAZIRLIK (:ALl�MASI 

1. A�ag1dakileri sin1fland1rahm. (Yemek Y, ic;:ecek i, Tatl1 T)

l. Pi�maniye

2. iskender kebab1

3. Kbfte

4. Kaday1f dolmas1

5 .  Ki..inefe

6. Tantuni

7. Ayran

8. Dondurma

9. <;ig Kbfte

10. Etli Ekmek

OKUMA 

Mu�teri: Alo! 

11. Doner

12. Komposto

13. Baklava

14.Soda

15. Kahve

16 . Pilav

TELEFONDA SiPARi� 

Servis elemani: Buyurun efendim. istanbul Lokantas1. 

Mu�teri: Biz iki kase mercimek c;:orbas1, bir tane tavuk durum ve bir buc;:uk porsiyon da et doner 

alahm. Fakat c;:ok tuzlu olmasin. 

Servis elemani: Salata istiyor musunuz? 

Mu�teri: Ben mevsim salatas1 yiyeyim. Arkada�1m salata 

Servis elemani: Bir �eyler ic;:mek istiyor musunuz? 

Mu�teri: Ayran var m1? 

Servis elemam: Evet efendim. 

Mu�teri: 0 zaman ben bir bardak ayran ic;:eyim. Arkada�1m da vi�ne suyu ic;:sin. 

Servis elemam: Hemen haz1rliyorum efendim. Yanm saat sonra kap1ri1zda. Goru�mek uzere. 

Mu�teri: Te�ekkurler, goru�mek uzere. 

2. Diyaloga gore a�ag1daki dimleler dogru ise "D" yanh� ise "Y" yazahm.

l. Servis eleman1 kibar degil.

2. Mu�terilerin ikisi de ayn1 yemegi yiyor.

3. Mu�terilerden biri salata yemek istemiyor.

4 .  Sipari� bir saat sonra gelecek . 
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HAZIRLIK (;ALISMASI 

1. A�ag1daki resimlerle dimleleri e�le�tirelim.

a. Akordeon �alabilirim. ( b. brgu orebilirim. ( 

d. Bisiklete binebilirim. ( e. Daga tlrmanabilirim. ( 

OKUMA 

c. Bale yapabilirim. ( ) �- Kurek �ekebilirim. ( ) 

f. S6rf yapabilirim. ( g. Dali� yapabilirim. ( )

B0Y0KADA'DA NELER YAPABiLiRSiNiZ? 

bzellikle Anadolu yakasmdaki insanlann hafta sonu tatili i�in ilk tercihlerinden biri 

Buyukada'd1r. Buraya gitmek i«;in Bostanc1'daki deniz otobusleriyle 40 dakikalik bir yol

culuk yapabilirsiniz. 

Ada'da keyifli bir gun ge«;irmek i«;in meydandaki dukkanlardan bisiklet kiralay1p 

Ada'nm dort bir yanin1 gezebilirsiniz. Pedal 1;evirip yorulmak istemeyebilirsiniz, o zaman 

bu turu faytonla da yapabilirsiniz. 

Ada'da yuruyu� de yapabilir, Ada'daki «;amhklann aras1nda dogayla ba� ba�a kalabilirsiniz. Ada'nin tamamm1 dola�mak 

i«;in tam 14 kilometre yuruyorsunuz ancak zaman nasal ge«;iyor, hi«; anlam1yorsunuz. 

Buyukada'ya en «;ok ziyaret�i 23 Nisan ve 24 Eylul tarihlerinde geliyor. bzellikle bu iki gun vapurlarda yer bulam1yorsu

nuz. <;unku H1ristiyanlar bu tarihlerde Ada'nin en yuksek noktasmdaki Aya Yorgi Kilisesi'nin yolunu 1;1plak ayakla yuruyorlar 

ve yan hac1 oluyorlar. Aya Yorgi Kilisesi 12. yuzy1lda in�a edilmi�tir. Daha sonra bu ku«;uk kiliseyi gezebilir, i«;erisindeki tarih'i 

eserleri gorebilirsiniz . En onemlisi burada bir sutun vardir. Ziyaret«;iler bu sutuna dokunup dilek tutarlar. 

Aya Yorgi yoku�u sizi «;ok yorabilir, iskeleye donu�unuzu yoku�un he men altmdaki meydandan faytonla da yapabilirsiniz. 

Buyukada'da ula�1m faytonlarla saglaniyor «;unku Adalar da ozel ara«; kullanmak yasakttr. �ehrin gurultusunden ve trafigin

den uzakla�mak,  kafa dinlemek i«;in ideal bir yer ... 

Buyukada'ya ister gunubirlik, ister kalmak i«;in gidin. Tercih sizin . Oradaki pansiyonlarda her zaman yer bulabilirsiniz. 

2. A�ag1daki sorulan metne gore cevaplayahm.

1. Anadolu yakasmdaki insanlar, Buyukada'ya nasil gidiyorlar?

2. Buyukada'nm i�ini nas1I gezebilirsiniz?

3. Buyukada hangi tarihlerde �ok kalabahkttr? Neden?

4. insanlar tatil i�in Buyukada'y1 neden tercih ediyorlar?
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3. A�ag1daki cumleler dogru ise "D" yanh� ise "Y" yazahm.

1. Buyukada'ya iki saatlik yolculuktan sonra ula�abiliriz.

2. Ada'da c;:amlann arasinda dogayla ba� ba�a kalabilirsiniz.

3. Buyukada'ya en c;:ok ziyaretc;:i 23 Nisan ve 24 Kas1m tarihlerinde geliyor.

4. Aya Yorgi, Ada'nin giri�inde yer al1r.

5. Buyukada'ya ister gunubirlik, ister konaklamak ic;:in gidebilirsiniz.

Dil BiLGiSi

4. A�ag1daki bo�luklari ornekteki gibi doldurahm.

Ornek: Bu otelde kalabilirsiniz ama o otelde kalamazs1niz.

1. Araban1z1 buraya park et.. ........................ ama garajin bnune park et.. ........................ . 

2. Siz ameliyattan sonra yuru .......................... ama ko� .......................... . 

3. Sen bu koltuga otur .......................... ama o koltuga otur .......................... c;:unku oras1 babamin. 

4. 0 matematik sorusunu cevapla .......................... ama fizik sorusunu cevapla .......................... . 

5. O piyano c;:al. ......................... ama keman c;:al .......................... . 

6. Sen c;:ikolata ye .......................... ama �eker ye .......................... . 

7. Oglum, televizyon seyret.. ........................ ama bilgisayar oyunu oyna .......................... . 

8. 0 benimle gelecek hafta gbru� .......................... ama yann gbru� .......................... . 

9. Biz pansiyonda kal .......................... ama otelde kal .......................... . 

10. 0 �ehirde ya�a .......................... ama kbyde ya�a .......................... . 

5. A�ag1daki cumleleri yeterlilik fiiliyle tamamlayahm.

1. H1zli konu�mayin o, sbzlerinizi anlama .......................... . 

2. Toplantlya ancak taksiyle yeti� ............................ . 

3. Bu problemi c;:oz .......................... ............................ ? 

4. Kapal1 alanlarda sigara ic;: .......................... . 

5. Dbneri c;:ok seviyorum her gun ye .......................... . 

6. Otobuse yeti�mek ic;:in acele etme, seni arabamla b1rak .......................... . 

7. Bugun c;:ok i�im var. Sana yard1m et.. ......................... . 

8. Kom�ulann gurulti.isunden uyu .......................... . 

9. Dun ak�am ders c;:al1� .......................... c;:unku misafir geldi. 

6. A�ag1daki cumleleri olumlu yapahm.

1. Taksi bulamadin m1?

2. Ona haber veremedim.

3. bzlem'e gidemeyecegim.

4. Evin kap1s1n1 ac;:am1yorum.

5. Uc;: ayda iki kilo veremedim.

6. Annemden izin alamad1m.

7. Hafta sonu utu yapamayacag1m.

8. Bugun afi�e ugrayamam1� m1?

9. Saat 18.00'da evde olamayacak m1?

10. Eczaneden ilac;:lanni alamad1m.

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

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

........................................................................................ ? 
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NELER YAPABiLiRSiNiZ? 
B. LUTFEN!

HAZIRLIK �ALISMASI 

1. Bo� zamanlarm1zda neler yapabilirsiniz? A�ag1daki dimlelerle resimleri e�le�tirelim.

a. Sabanci Muzesi'ni gezebiliriz. ( ) b. Pera Muzesi'ne gidebiliriz. ( ) c. Ya�lilari ziyaret edebiliriz. (

r;:. Elbise dolab1m1z1 duzenleyebiliriz. ( d. Televizyonda film izleyebiliriz. ( e. Fotograf r;:ekebiliriz. ( 

f. Anilarim1z1 yazabiliriz. ( g. Kitap okuyabiliriz. ( g. Galata'nm sokaklarinda dola�abiliriz. ( 

• 
OKUMA 

CAN SIKINTISINA f:;:OZUMLER 

"Canm1z m1 s1kil1yor, i�te size ilar;: gibi tavsiyeler: 

Mutfakta zaman ger;:irebilirsiniz. Pek r;:ogunuz, "Bunu zaten hep yap1yoruz." diye itiraz edebilirsiniz ama yemek yapmak 

insana terapi gibi gelir. Her gun yemek pi�irmek ir;:in mutfakta olabilirsiniz ama farkh malzemelerle tathlar, kekler deneyebi

lirsiniz. Bunun ir;:in kendinize yeni bir yemek kitab1 al1p i�e ba�layabilirsiniz. 

Elbise dolabm1z1 duzenleyebilirsiniz. Yemek daveti, i� toplant:1s1 ir;:in ayn ayn k1yafetler hamlay1p elbise dolabm1zda ham 

hale getirin. K1yafetlerinizi duzenlemek ve eski k1yafetlerinizi sizi ay1rmak me�gul edecektir. Eski k1yafetleri ayinp muhtar;:

lara verebilirsiniz. 

Fotograf albumlerinizin sayfalanni r;:evirip biraz anilara dalabilir ya da albumunuzu duzenleyebilirsiniz. Ya da elinize ma

kinenizi ahp istanbul sokaklannda fotograf r;:ekebilirsiniz. Fotograf r;:ekmek, can s1kint:1sma r;:ok iyi geliyor ... 

Hobiler olu�turabilirsiniz. ilgi alanm1za uygun hobiler ser;:ip bu alanda r;:ah�abilirsiniz. Bunun ir;:in r;:e�itli kurslar var. Mese-

la resim kurslan, tak1 kurslan, diki� ve orgu kurslan gibi. .. 

Bo� zamanlannizda gunluk tutabilir veya anilann121 yazabilirsiniz. Bunlar insani rahatlatabilir. 

Film izleyebilirsiniz. Ruh durumunuza uygun filmlerin DVD'sini ahp kendinize patlam1� m1sir hamlay1p seyredebilirsiniz. 

Ke�fe r;:1kabilirsiniz. Belki hep akhnizdayd1 ama tembellikten bir turlu cesaret edemediniz. istanbul'da Galata'nm dar 

sokaklanni, yeni kafelerini ke�fe r;:1kabilir, Beyoglu'nun ara sokaklannda yeni butiklerden, giysi dukkanlanndan ah�veri� 

yapabilirsiniz. 

Muzeleri gezebilirsiniz. Kultur Bakanhg1nin muze kartlni satin ahp muzelere ve saraylara para odemeden girebiliyor

sunuz. Pera Muzesi'ne, Sabanci Muzesi'ne, Rahmi Kor; Muzesi'ne, Oyuncak Muzesi'ne, istanbul Modern Sanat Muzesi'ne 

gidebilir, saraylan gezebilirsiniz. 

iyilik yapabilirsiniz. Ya�h akrabalanniz1 ziyaret edebilirsiniz. Ya�hlar, bu ziyaretlerden mutluluk duyarlar. Bir huzurevine ya 

da r;:ocuk yuvasma da gidebilirsiniz. Hatta bu ziyaretten once arkada�lannizla organize olup ya�hlar ve r;:ocuklar ir;:in hediye 

paketleri de hamlayabilir, onlan mutlu edebilirsiniz. 
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ALINTI METiNLER 

Ba�hk 

Penisilin 

Charlie Chaplin 

Alltm Sac;:h K1z 

Lokman Hekim 

Masumiyet Muzesi 

Buyukada'da Neler Yapabilirsiniz? 

Can S1k1nt1sina c;:ozumler 

Ye�im Adinda Bir c;:ocuk 

Kaynak 
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http://www.pudra.com/yasam/kisisel-gelisim/can-sikintisina-cozum 

ler-1699.htm 

Nezihe Meric;:, "Dur Dunya c;:ocuklan Bekle" 

NOT-1: Ders kitabinda kullanilan allntl metinler ogrencilerin dil seviyelerine uygun �ekilde yeniden duzenlenmi�tir. 

NOT-2: istanbul Yabanc1lar ic;:in Turkc;:e ogretim setinde kullanilan fotograflar 'shutterstock.com'dan satin alinm1�t1r. 
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