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UNITE 1 

>- Bilgi all�veri�inde 

bulunma 

>- Den eyimlerimizi 

payla�ma 

>- Donu�lu Fiil 

>- Zarf-fiiller (-dlkc;:A, 

-dlgl sUrece)

>- Zarf-fiiller (-(y)lncAyA 

kadar / dek / degin, 

-(y)AnA kadar / dek / 

degin) 



sakland1, ovunmuyor, hamland1n m1, -Kedi, kopekten korktu ve agacm arkasma sakland1.

giyinmedin mi -Butun projeyi Selin yaptl ama o c;ok mutevaz1 bir k1z,

hie; ovunmuyor.

-Yannki smava haz1rlandm m1?

-Bir saattir seni bekliyoruz, hala giyinmedin mi?
------�--------��--

HAZIRLIK �ALISMASI 

1 Tatile c;1kacaks1mz, bavulunuz ham. Fakat c;ok fazla e�yamz var ve bu sebeple uc;akta bagaj ucreti odemeniz gereki

yor. Hangi e}yalarmlZI bavulunuzdan c;1kanrsm1z? Neden? 

• sac; kurutma makinesi

• fotograf makinesi

• c;anta

• terlik

OKUMA 

• deniz gozlugu ve �norkel • plaj c;antas1

• ayakkab1 • sac; spreyi / sac; jolesi

• makyaj malzemesi • gune� kremi

• deniz havlusu • �ampuan ve sabun

BAVUL HAZIRLAMA SANATI 

Tum haz1rhklar tamam, seyahate c;1kma zamaml Bir �ey haric;. Bavul hala 

ha21r degil. �imdiye kadar bavulunuzu ac;t1g1mz zaman k1r1�1k k1yafetlerle, 

�ekli bozuk ayakkab1larla, daha da kotusu patlak }ampuan �i�eleri ile kar�1-

la�maktan b1kt1mz. Peki, bu durumdan kurtulmak ic;in neler yapmak laz1m? 

Elbiselerinizi buru�madan ta�1mak ve bavulunuzda e�yalannm kolayca 

bulmak ic;in bavulunuzu iyi ve dikkatli bir �ekilde hamlamamz gerek. Peki 

bunu nas1I yapabiliriz? Buyurun beraber ogrenelim. 

Yolculuga (:1kmadan Once Yapllacaklar 

1. Gideceginiz yerin hava durumu hakkmda mutlaka bilgi ahn.

2. Otelin imkanlanm ara�tlnn. Odalarda utu, sac; kurutma makinesi, kuru te

mizleme servisi ve kuafor var m1? Eger varsa bavulunuz yan yanya hafifledi

demektir.

..__.,.. __ ._.
111111111111

._ ....... _____ ,_,, 3. Orada kac; gun kalacaksm1z, neler yapacaksm1z? Ornegin; Kac; kere ak�am

yemegine c;1kacaksm1z? YOruyO} yapacak m1sm1z? Bun Ian du�Onerek tatil program1mzla ilgili gerekli e�yalan bir kag1da yazm. 

Sonra bunlan gozden gec;irih ve en az dortte birini eleyin. Zor olacak ama yapmahsm1z. 

4. Yammza hangi k1yafetleri almak istiyorsunuz? Bu k1yafetlerin renkleri birbirine uygun mu? Rengi ve tarz1 birbirine uygun

k1yafetler ahrsamz c;ok fazla e�ya ta�1maktan kurtulursunuz. Boylece en fazla Oc; c;ift ayakkab1yla 10 gunlOk bir tatilde her gun

farkh k1yafet giyebilirsiniz.

5. Yammza mutlaka siyah bir pantolon, etek ya da elbise aim. Renkli aksesuarlar ya da renkli bir bluz sayesinde kolayca �1k

olabilirsiniz .

•



2 A�ag1daki sorulan metne gore cevaplayallm. ;J;b

:�;;;c»1. Yolculuga <;1kmadan once hafif bir bavul hamlamak i<;in neler yapabiliriz?

2. Bavulumuzu hamlarken, k1yafetlerimizin k1r1�mamas1 ve ewalann birbirine zarar vermemesi i<;in nelere dikkat etmemiz

laz1m?

3 Metinde a�ag1daki konulardan hangileri hakkmda oneri bulunmaktad1r? i�aretleyelim. 

otel imkanlan 

seyahat 

yolculugun zamani 

tatil 

k1yafetlerin bak1m1 

VA siz? 

kozmetik e�yalar 

elektrikli aletler 

ayakkab1lar 

rezervasyon 

bavullann buyuklugu 

Siz bavulunuzu haz1rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? 

Bavul YerleJtirme Teknikleri 

• 1. Eger bir i� seyahatine <;1kacaksan12 ve yarn-

" niza ceket almaniz gerekiyorsa, ceketi bavulun

en altma koyun. Daha sonra pantolonlarm121, 

sonra eteklerinizi en son da gomlek veya ti-

' �ortlerinizi yerle�tirin. 

2. Ayakkab1larmm, e�yalannizt kirletmemesi

:' ii;in ufak kutularda ya da ayakkab1 i;antalannda 

goturun . 

3. Sahilde hangi e�yalara ihtiyacrniz olacak?

:. Bunlan da du�unun ve hepsini bir araya topla

ym. Boylece hit;bir �eyinizi unutmazsm1z . 

4. Bavuldaki krrr�1k kryafetlerinizi duzeltmek

ii;in once banyoya gidin, srcak suyu sonuna ka

dar ai;m ve banyonun kaprsrnr kapatm. Sanyo

,......,...., ______ ""9!l!l!IIIIIPll'l!lllllllllll!llll!!lliiiiiii!!ll!llllll!!l\llll!.illlllllllfll!!l!lllllll!ll[!ll!l11111111wfflll!.,,JP,· i;ok 1smacak ve her yer buhar olacak. �imdi de 
kin�1k k1yafetinizi banyoda uygun bir yere asm. Banyodaki nem, k1yafetlerinizin krrr�1klarm1 ai;acaktlr. 

5. Parfum, �ampuan, aseton, krem gibi kozmetik malzemelerinizi ayn po�etlere koyun ve ayn bir i;antaya ya da bavulunuzun

ayn bir bolumune yerle�tirin.

6. Elektrikli aletlerinizi bavulun yans1 dolduktan sonra yerle�tirin, daha sonra ustune diger k1yafetlerinizi koyun. Boylece k1-

yafetleriniz elektrikli aletlerinizi koruyacaktlr.

•



> Bir tartl�mada
du�uncelerini
savunma

> Tasanm ve sunum

> Edilgen fiil
> Tarafindan / -CA
> Zarf-fiiller

(Dlgl / (y)AcAgl
zaman / s1rada /
DlglndA)

> Teknoloji
> ileti�im
> Ula�,m



ONiTE 

kuruldu, sei:;ilmi�, edilmemi� mi, 

bulunmad1, ahnd1 m1, 

-Turkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu.

-K121m okulda ogrenci temsilcisi sei:;ilmi�.

-bdevlerimizi yapacak bir robot icat edilmemi� mi?

-Bilgisayardaki taramada virus bulunmad1.

-Sana yeni bir kamera alind1 m1?

'ALISMASI 

1 Baz1 icatlarm tesadi.ifen bulundugunu biliyor musunuz? A�ag1daki icatlarla olaylari e�le�tirelim. 

1 

yap1�tmc1 

mikrodalga fmn 

tatland1nc1 �eker 

kalp pili 

a. Costantin Fahlberg, gun boyu laboratuvarda i:;al1�tiktan sonra eve geldi. Ellerini y1kamadan

yemege oturdu. Ekmegi eliyle boldu ve agzina attl. <;:ok �a�1rd1, i:;unku ekmek �ekerliydi. Bu

�eker tad1 Fahlberg'in elindeki bir maddeden geliyordu. Bu madde laboratuvarda onun eline

bula�m1�t1. ( 

b. Muhendis Wilson Greatbatch, kalp seslerini kaydeden bir cihaz uzerinde i:;al1�1yordu. Wilson 

bu cihazdan yanl1� bir pari:;ay1 i:;1kard1. Bu cihaza elektrik verdiginde, cihaz normal bir kalpten 

daha dogru atmaya ba�lam1�t1. ( 

c. Dr. Coover, �effaf ve kur�una dayanikl1 bir madde uzerinde i:;ah�1yordu. Coover, yap,� yap,� 

bir malzemeden olu�an i:;ah�malanni i:;ope attl. Gunler sonra, i:;opteki e�yalar i:;op kutusunun 

dibine yap1�1k duruyordu. ( 

�- Percy Spencer, bir laboratuvan ziyaret etti. Bir cihazin onunde dururken ilgini:; bir �ey fark

etti: Cebindeki �eker erimi�ti. Spencer daha sonra m1sir tanelerini cihazin onune koydu ve 

onlann hepsi patlad1. ( 

iSTANBUL YABANCILAR l�IN TtiRK�E OGRETiM SETi 82 



&;;z:JCfJ) 
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<;OCUKLUGUMDAN BUGUNE TEKNOLOJi 

<;:ocukken birc;:ok �eye inanim: Hayall oyun arkada�lanm1z vard1r. <;:ocuklann hayal dunyas1 o kadar geni�tir ki bugun bi

zim ic;:in komik �eyler, c;:ocukken en dogru �eylerdir. Acaba c;:ocukken teknolojiyle ilgili neler du�unuyorduk? Bakin, insanlar 

teknolojiyle ilgili yandgilanni nas1I anlatlyorlar: 

Fotograf: Kuc;:ukken ailemin siyah beyaz fotograflanni gordukc;:e onlara ic;:ten ic;:e gulerdim. Onlar, "Siyah 

beyaz bir dunyada ya�1yorlar." diye du�unuyordum c;:unku oyle gorunuyorlard1. Bence o zaman her �ey siyah 

beyazd1 ve c;:ok s1k1c1yd1. (Filiz S., 30) 

Telefon: <;:ocukken "Telefonla konu�tugum ki�iler, beni gorebiliyor." diye du�unuyor

dum c;:unku ses sanki onlar yan1mdaym1� gibi ya kind an geliyordu. Bu yuzden telefonla dikkatli bir �ekilde 

konu�maya ya da baz1 �eyleri i�aretlerimle anlatmaya c;:ah�1yordum. Ancak, telefonun diger ucundaki 

ki�iyi gorebilmek ic;:in bu ya�1ma kadar beklemem gerekiyormu�. (Gokturk G., 25) 

1990'1arin ba�1yd1. <;:ok az ki�ide cep telefonu vard1. Ben de kendime bir telefon ald1m. Cep telefonu

mu ac;:1k b1rakt1g1mda, "Telefonum me�gul c;:alacak." diye du�unuyordum c;:unku telefon hakkinda pek bir bilgim yoktu. Bu 

yuzden telefonumu kapatlyordum. Bugunlerde ise kimse bana ula�amasin diye ozellikle telefonumu kapatiyorum. (Zeynep 

D., 44) 

Radyo: Kuc;:uklugumde "insanlar radyonun ic;:inde �ark, soyluyor." diye du�unuyordum c;:unku ses, 

radyonun ic;:inden geliyordu. Bir gun sevdigim bir sanatc;:1y1 gorebilmek ic;:in radyoyu k1rd1m. Ya�ad1g1m 

du� k1nkhg1n1 anlatamam. Simdilerde ise c;:evremde radyoyu pek goremiyorum. (Deniz K., 39) 

C1z1rdayan radyoma dokununca ya da vurunca duzelecek diye du�unuyordum. Sans eseri bunu ba

�anrsam kendimi olaganustu guc;:leri olan biri olarak goruyordum. Gunumuzde radyolarin bozulacak kadar c;:alma �ans1 bile

olmuyor. (Ziya A., 40) 

Elektrikli Si.ipi.irge: Eskiden "Elektrikli supurgenin ic;:inde bir canavar var ve her �eyi yiyor." diye du�unu

yordum c;:unku c;:izgi filmlerde oyle oluyordu. Bu canavar beni de yemesin diye annem evi supururken evden 

kac;:1yordum. (Ayc;:a B., 32) 

Araba: <;:ocukken "Sofor koltugundan geriye dogru bak1yoruz ve araba kendi kendine 

geriye gidiyor." diye du�unuyordum c;:unku babam oyle yap1yordu. Birkac;: kere ben de de

nemi�tim ve olmayinca aglam1�tlm. Simdi bunu ba�arabiliyorum ancak merak ediyorum, acaba zaman 

zaman oglum da aghyor mu? (Engin N., 35) 

Trafik lambalannin altinda, yani yerin dibinde, kuc;:uk polis kabinleri var saniyordum. Lambanin rengi-

ni onlar ayarl1yorlard1 bana gore; k1rm1z1 tu�a basinca k1rm1z1 1�1k yaniyordu, ye�ile bas1nca da ye�il. .. Kimse bana "Bu dogru 

degil." diye soylemedi; ben buyudukc;:e ke�fettim. (Ozan Y., 25) 

Televizyon: Ben c;:ocukken "Televizyondaki insanlar beni gorebiliyor." diye du�unuyordum c;:unku ben 

onlan gorebiliyordum. Aynca her evde gizli bir kamera bulunabilirdi ve birileri de beni izliyor olabilirdi. 

Bunun ic;:in televizyon izlerken daha guzel giyiniyordum. Simdi ise televizyonu en rahat elbiselerimle 

izliyorum. (Burcu T., 18) 

<;:ocukken filmier, canh yayinlaniyor saniyordum. Farkh kanallarda, ayni ki�inin filmini gordugum za

man oyuncunun nasil bu kadar h1zh yer degi�tirdigini anlam1yor, her iki kanah da izlemeye c;:al1�1yordum. Simdi kanallar 

arasinda rahat rahat geziniyorum. (Kerim M., 18) 
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2 Metne gore <;ocukken teknolojiyle ilgili yamlg1larimmn sebepleri nelerdir? 

3 <;ocukken teknoloji ile ilgili nelere inamlmaktad1r? i�aretleyelim. 

1. Fotograf:

a. insanlar farkl1 bir dunyada ya�1yor.

b. Teknoloji hie; geli�memi�.

2. Telefon:

a. Teknoloji c;ok geli�mi�.

b. Telefondakiler beni gorebiliyor.

3. Telefon:

a. Artlk her yerden bana ula�abilecekler.

b. Telefon ac;1kken bana ula�llamaz.

4. Radyo:

a. Ses radyonun i<;indeki insanlardan geliyor.

b. Ses c;ok uzaktan geliyor.

5. Radyo:

a. Radyoyu tamir edebilirim.

b. Teknolojiden anlamam.

6. Elektrikli Supurge:

a. Hayat c;izgi film gibi.

b. Televizyondakiler gerc;ek degil.

7. Televizyon:

a. insanlar bizi evimizdeki kamerayla izleyebilir.

b. Televizyondakiler gen;:ek degildir. 

8. Televizyon:

a. Programlar onceden c;ekilmi�tir.

b. insan ayni anda iki yerde nasrl olabiliyor!

4 ��ag1daki yamlg1lar hangi urun ya da urunlere aittir? 

Bulahm ve yazahm. 

5 A�ag1daki kelimeleri e� anlamhlari ile e�le�tirelim. 

1. i<;ten i<;e a. tesadufen

1. 0 zamanlar her�ey c;ok s1k1c1yd1.

2. Konu�urken insanlar beni gorebiliyor. 

3. Vurdugumda bozuk bir aleti duzeltebilirim.

4. Kendi kendine c;all�1yor.

5. ic;inde insan var.

YA siz? 

2. du� k1nkllg1

3. �ans eseri

4. olaganustu

b. hayal k1nkllg1

c. gizli gizli / belli etmeden

<;. fevkalade / harikulade

Sizin <;ocukken teknolojiyle ilgili yamlg1larm1z nelerdi? 

Edilgen Fiil 

Bu ek, cumlenin oznesi bilinmiyorsa ya da soylenmek istenmiyorsa kullanillr. Onsuz harfle biten kelimelerden sonra "(1)1", 

unlu ile biten kelimelerden sonra "(l)n" kullanillr. 

In parallel with the Passive Voice in English, Edi/gen Fiil in Turkish refers to actions without mentioning the agent; it may 

be used when the subject is unknown or unimportant, and also if the speaker does not wish to mention it. The focus of 

the message in the sentence is on the object affected by the action, instead of who/what the subject is. (e. g. DiJn gece 

arabam ralmd1. ---+-MY car was stolen last night.) 

fiil + (I) I / (I) n 

Ornek: 

bgretmen ders anlattl. (etken) 

Ders anlat1ld1. (edilgen) 

bgrenci kap1y1 ac;tl. (etken) 

Kap1 ac;1ld1. (edilgen) 

Annem <;ic;ekleri sulamam1�. (etken) 

<;ic;ekler sulanmam1�. (edilgen) 

Babam evin duvarlanni boyuyor mu? (etken) 

Evin duvarlan boyaniyor mu? (edilgen) 
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TURKiYE 
;Jjb�::,�-

istanbul Oyuncak MOzesi, 2005 y1hnda yazar Su

nay Akm tarafmdan Goztepe'de kurulmu§tur. Oyuncak 

, muzesi fikri, §airin 20 yll once Almanya seyahatinde

ortaya �1km1§tJr. 

MOzedeki en eski oyuncak, 1817 y1hnda Fransa'da 

yap1lan bir oyuncak kemand1r. 1820 y1hnda Amerika'da yap,lan bir bebek, yine ayni Olkeden 1860 y1hna ait misketler, Al-

manya'da yap1lan 100 y1lhk teneke oyuncaklar ve porselen bebekler muzenin en eski oyuncaklan arasmdad1r. 

Be§ kath oyuncak muzesinin en alt katJnda kendinizi bir deniz atJnm i�inde bulacak ve keyifle oyuncaklann dunyasmda 

yolculuk yapacaksm1z . 

ALMANYA 

NOrmberg Oyuncak MOzesi'nde tarihi degeri olan 

oyuncaklar, oyun ve oyuncak konusunda resimler ve 

belgesel malzemeler yer almaktad1r. 

MOze binas, 1600'1erde yapllm1§, 1880'de i�inde 

lllllll"l'"!ll'l'"llllrl!!!!J!!ll!lll!lll!lll"""""�l!l!!!ffl"n�!ll!l!'!!l�!'?"-!"""'111!11!111'1� bir oyuncak�1 dukkani a�llm1§tJr. Daha sonra buras1 

muze haline getirilmi§ ve 1971'de halka a�1lm1§tJr. 

MOzede 17 . yuzy1ldan kalma bebek evi, 18. ve 19 . yuzy1ldan kalma oyuncak mutfaklar vard1r. Mekanik oyuncaklar bo

lOmOnde tren (1903), u�ak (1930), gemi (1914), demir yolu (1830), tramvay (1908), motosiklet (1934) gibi ornekler sergi

lenmektedir. 

FRANSA 

Poissy kentindeki oyuncak muzesi 14 . yOzy1ldan 

kalma bir binada 1976'da a�llm1§tJr. MOzenin 0� katJn

da 19 . ve 20. yOzy1hn oyuncaklan ve oyunlan sergilen

mektedir. 

MOzedeki oyuncaklar 1. DOnya Sava§1'ndan onceki aile ya§amm1 ve gOndelik hayatJ yans1tmaktadir. 

Paris'teki etnografya muzesindeki oyuncak bebek koleksiyonu ise dunyaca Onludur. Bu muzede dunyanin her yerinden 

toplanm1§ folklorik bebekler sergilenmektedir. 

1. Sizin ulkenizde oyuncak mUzesi var m,?

2. Hi� oyuncak mUzesine gittiniz mi? Bu mUzelerle ilgili neler dU�UnUyorsunuz?
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Anlatahm. 

- Mu�teri: Beyaz

- Teknik Destek: Ekranm1zm solundaki "Bilgisayanm" ikonunu tJklar m1sm1z? ·

- MO�teri: Sizin solunuz mu, benim solum mu?

- MO�teri: Merhaba. Ben Aysu. Bilgisayanmdan �1kt1 alam1yorum. Her deneyi�imde "Yaz1c1 b

yaz1s1 �1k1yor. Yaz1c1y1 kald1rd1m, ekranin onune koydum, ha A " 

- Mu�teri: Yaz1c1mdan renkli �1kt1 alam1yorum. Bir �eyi eksik mi yap1yorum acaba?

- Teknik Destek: Yaz1cm1z renkli mi?

- Mu�teri: Ah, affedersiniz ya ...

+ 

- Teknik Destek: �imdi ekranm121n uzerinde ne var han1mefendi?

- MO�eri: E�imin dogum gunumde hediye ettigi ay1c1k. Niye?

+ 

- Teknik Destek: �ifrenizi soyluyorum: Ku�uk c, buyuk A, ku�uk n, 7

- Mu�teri: 7 buyuk mu, ku�uk mu?

+ 

- Teknik Destek: Hangi anti-virus programm1 kullaniyorsunuz efendi

- Mu�teri: Windows

- Teknik Destek: 0 anti-virus program, degil efendim.

- Mu�teri: Affedersiniz, Internet Explorer'd1.

+ 

- Teknik Destek: Buyurun efendim?

- Mu�teri: Eee. ilk defa mail gbnderiyorum da.

- Teknik Destek: Tamam. Ben size yard1m edeyim.

- Mu�teri: Adresteki "a"y1 yazd1m da, �evresine daireyi nas1I �izecegim?
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UNITE 3 

anlama 
),,- bzgun fikir ve goru�ler 

anlattld1g1 metinleri 
anlama 

),,- Ettirgen fiil 
),,- Zarf-fiiller 

(-Dlgl i�in, -DlglndAn 
dolay1, -DlglndAn) 

),,- Edatlar (Artlk-Sanki) 



dinletti, k1zd1rd1m, y1kat1yor musun, 

k1zartmad1m 

HAZIRLIK tALl$MAS1 

1 A�ag1daki kelimelerle resimleri e�le�tirelim. 

�onlara guzel bir �ark1 dinlettim. 

-Kirli �ama�1rlan y1kat1yor musun?

-Onu �ok k1zd1rd1m.

-Patatesleri k1zartmad1m.

sakin mutlu �a�kin uzgun tedirgin karars1z du�unceli 

2 Siz bu ozelliklerden daha �ok hangisine sahipsiniz? Anlatahm. 

3, Hangi durumlarda bu duygulari hissedersiniz? 

Ornek: 

Ailemle birlikteyken mutlu olurum. 
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KiSiLiK VE KARAKTER 

Ki�ilik, insanlan birbirlerinden ay1rt eder. Ki�iligi; insamn bedensel, du�unsel ve ruhsal ozellikleri olu�turur. Ki�ilik, insa

nm kendisine ve c;evresindekilere bak1� ac;:1sm1, ili�kilerini kapsar. insanlan anlat:Jrken "mutlu", "uzgi.in", "karamsar", "en

di�eli", "heyecanh", "cesur" gibi kavramlar kullan1nz. insanlann ki�ilikleri farkh oldugll ic;in konu�ma tarzlan, giyimleri, 

yi.iri.ime �ekilleri ve ses tonlan gibi ozellikleri de farkhdir. Kimi insanlar c;ok sogukkanhd1r. Bu tip insanlar c;ok kotu olaylar 

kar�1smda bile sakin olur ve yanmdakileri sakinle�tirip rahatlat:Jr. Bazilan da tam tersi c;ok heyecanhd1r. Boyleleri c;ok c;abuk 

panikledikleri ic;in c;evresindeki insanlan da korkutur. Baz1 insanlar ise c;evrelerine gore hareket eder ve farkh ortamlarda 

farkh davram�lar sergiler. Gerc;ek yi.izlerini gostermez ve insanlan kandmrlar. "ic;i d1�1 bir insanlar" da vard1r, Bu insanlar her 

zaman gerc;ek yi.izleriyle dola�1r, hie; kimseyi kand1rmaz, tam tersine yard1msever olurlar. 

c;abuk k1zmak, s1k1lmak, ofkelenmek, ne�elenmek, hareketli ya da sakin vb . olmak bireylere gore degi�ir. K1saca, insan

larm huylan ya da mizac;lan, ki�iliklerinin sadece bir yanm1 ya da bir ogesini olu�turmaktadir. 

Bireyin karakteri c;evresinin deger yarg1lanndan etkilenir. Karakter; aile, okul ve c;evre ic;inde c;ocukluk c;agmdan itiba

ren geli�meye ba�lar. c;ocukluk donemindeki problemler, olumsuz c;evre ko�ullanyla birlikte, olumsuz ki�iliklerin ortaya 

c;:1kmasma neden olur. Bu ki�iler, butun ya�amlan boyunca, kendi ic; di.inyalanyla ve c;evreleriyle c;at:J�ma ya�ar. Bu ki�ilerin 

davran1�lan, daima toplumun deger yargilanna ve ahlak kurallanna z1tt:1r. 

18. yuzy1lda ya�am1� i.inli.i bilim adam1 ve mutasavv1f Erzurumlu ibrahim Hakk1, "Marifetname" isimli kitabmda insan-

larm d1� gori.inu�une gore karakter analizi yapar. Ona gore, uzun boylular saf ve ak1lhdir. K1sa 

boylulann hilesi c;oktur. Sert sac;h insanlar keskin zekah olur. Seyrek sac;h insanlar ise anlay1�h, 

bilgili ve zarif ki�ilerdir. Bi.iyi.ik ba�h insanlann akh c;ok olur. Eger bir insanm alnmdaki k1r1�1khklar 

uzunsa o insan anlay1�h olur, k1n�1khg1 azsa comert olur. Buyuk kulakh insanlar cahil ve tembel 

olur. Orta buyuklukte kulakh insanlar ise duri.istti.ir. Mavi gozlu insanlar zeki, ela gozlOler ise 

edepli olur. Uzun burunlulann anlay1�mda biraz k1thk vardir. K1sa burunlular ise korkak olur. 

Burnunun ucu top gibi olan ki�i ne�eli olur. Kuc;uk ag1zh insanlar gi.izel olur ama boyle ki�iler 

korkakt:Jr. Bi.iyi.ik ag1zl1 insanlar ise yigit olur. 

4 A�ag1daki ci.imleler dogru ise "D", yanh� ise "Y" yazahm. 

1. Ki�ilikler insanlan birbirinden ay1m.

2. insanlann ki�iliklerindeki farklll1k hareketlerini de etkiler.

3. Sogukkanh insanlar c;:abuk panikleyip insanlan korkutur.

4. insanin hayatmdaki olumsuzluklar insanin ki�iligini etkiler.

5 A�ag,daki resimlere bakahm. Marifetname'ye gore ki�ilik tahlili yapahm. 

YA siz? 

Otkenizde, insanlarm fiziki ozelliklerine gore karakter tahlili yap1hyor mu? Anlatahm. 
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> Haber, roportaj gibi

metinleri anlama

> Konu�ma ve

tartl�malara katilma

> S1fat-fiiller (-(y)An)

> S1fat-fiiller (-DIK,

-(y)AcAk)

> S1fat-fiiller ((1/A)r, -mAz,

-ml�)
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ONiTE 

A. MODA NEDiR?

oturan kad1n, moda olan elbise 

uyuyan c;:ocuk 

-Be�inci katta oturan ya�l1 kad1n1 taniyor musun?

-Bu, on y1I once moda olan bir elbise .

-Trende uyuyan c;:ocuk c;:ok yorgun gorunuyordu

HAZIRLIK tALl$MAS1 

"Bugi.in moda olan bir giysi; 10 y,t sonra itici, 30 y,t sonra i/ginr;, 50 y,t sonra ise mi.ithi� kabul edilecektir." 

Levier (ingiliz Moda Ara�tlrmac1s1) 

1 Yukandaki sozden ne anhyorsunuz? Yorumlayahm. 

OKt!JM� 

MODA NEDiR, NE DEGiLDiR? 

Sozluk anlamma gore moda; 

1. Gunluk ah�kanhklar veya stiller.

2. Giyimin, davrani�lann bir toplum taranndan geleneksel kullanim1

3. Tarz, yol

Moda zaman ic;:inde gerc;:ek anlammdan uzakla�m1�tir. Bugun c;:ogumuz ic;:in moda, yal

nizca giysi anlamma geliyor. Oysa bu kadar basit degil. Moda; sanat, muzik, tiyatro, ede

biyat, yemek, mimari, bahc;:e bak1m1 gibi konulan, daha dogrusu duyulan uyaran her �eyi 

ic;:ine ahr. 

Belirli bir c;:aga ait olan giyim stili kay1tlara "moda" diye gec;:iyor. Giyim ah�kanhg1; ya�a

nan c;:ag ile e�anlamh olarak kullan1hyor. 

5imdilerde modanm anlam1 c;:ok farkh . Kitle ileti�im arac;:lan sayesinde moda herkese, 

her kesime ula�abiliyor. 

Her gun giyinmek zorunday1z ve giysi sec;:imimiz ki�iligimizi yans1tmam1z ic;:in c;:ok onemli . K1yafetlerimiz bizimle ilgili bir

c;:ok �ey soyler. Kendimize guvenimizi ve ba�kalarmm bize bak1�1n1 etkiler. 

5u bir gerc;:ek ki moda uzerine c;:ok konu�uluyor, c;:ok para harcan1yor. Dogal olarak yeni bir i� alani ac;:1l1yor. Eger ba�an 

saglanirsa moda sektoru kesinlikle kazanc1 en buyuk olan i� kolu. 

Moda her yli, bir oncekinden daha farkl1. Gunumuzde insanlar ne istediklerinin "daha fazla" farkmda olmaya ba�lad1lar 

ve moda yan�, ic;:inde olmak istemiyorlar. 51k giyinme arzusu, yerini rahat giyime b1raktl. Degerler degi�ti ve artik insanlar 

giyimi hayatlannda bir oncelik olarak gormuyorlar. Daha otesi insanlann yalnizca eglenmek ic;:in ah�veri�e harcayabilecek

leri kadar zamanlan yok. 

Neyse ki modac1lar ve tasanmcliar yava� yava� daha degi�ik du�unmeye ba�lad1lar. En yeni moday1 dayatmak yerine 

imaj olu�turmak uzerine yogunla�tilar. imaj bugun modayla e�anlamh du�undugumuz bir kelime. Her sene moday1 takip 

etmekten yorulan insanlar bu yeni du�unce ak1mm1 ho� kar�li1yorlar. Her sezon sokaklan ad1m ad1m gezmek yerine kendi 

imajlanyla uyumlu magazalan tercih ediyorlar. 

Bu c;:ok basit formul milyarlarca dolarlik bir sektor yarattl. Tasanmc1 ve terziler her sezon yarattlklannm yalnizca modaya 

gore degil ki�inin kendini rahat hissedebilecegi bir imaja uygun olmas1n1 istiyor. Rahathk moda dunyas1 ic;:in yeni bir kavram. 



•• • 

UNITE 6 

> Ayrintlll ac;:1klamalar

yapabilme

> Televizyon yayinlarm1

anlama

> Baglac;:lar (oysaki,

halbuki, megerse,

mademki, ne var ki,

ne yaz1k ki, neyse ki,

dA, Ostelik, hatta,

aynca, bununla

birlikte, bununla

beraber)



oysaki, halbuki, megerse, mademki, 
ne var ki, ne yaz1k ki, neyse ki 

HAZIRLIK �ALl�MASI 

-Onu �okr<:>zleqim;. oysaki daha dun gitti.
-Geleme�e��iinj soyledi; halbuki bo� zamani vard1.
-Arkada�1mm lzmir'e gittigjni samyordum; megerse Arikara'daym1�.
-Mademki sozunu tutamayacaksm, neden soz veriyorsun?
-Teknoloji h1zla geli�iyor; ,ne var ·ki dGnycl kideniyor.
-insanlara hep iyi davrand1; ne yaz1k ki kendisi kimseden bir iyilik gormedi.
-Oun bir yolcu w;ag1 dQ�mu�; neyse ki kimseye bir �ey olmarrn�.

Ruyalanm1z ne an lama geliyor? Ruyalar ve anlamlanm e�le�tirelim. 

l. di� ( ) 

5. araba ( 

2. ev ( )

6. telefon ( 

3. u�mak ( 

7. nrtma ( 

4. okul ( )

8. SU ( ) 

a. Ruhunuzdaki dalgalanmalan gosterir. Duygulannizla daha fazla ilgilenmeniz gerektigini i�aret eder.

b. Genellikle "ya�am denizi"ni temsil eder ve "ya�am" anlamina gelir.

c. SUrUcU sizseniz ya�amin1zin kontrolU sizde demektir. Eger siz yolcuysaniz sizin ya�amin1z1 bir ba�kas1 kontrol ediyordur.

�- Bu bir "mesaj" sembolUdUr. Kimin arad1g1, ne soyledigi ve gorU�me s1rasinda herhangi bir zorluk ya�anip ya�anmad1g1 

onemlidir. 

d. GUncel "ya�am dersi"nizle ilgilidir. RUyanin tekrar etmesi dersinizi hala almad1gin1z anlamina gelir.

e. Bu nun dU�tUgUnU goren ki�i duygulanni ifade etmekte zorlaniyor demektir.

f. Ki�inin bilin�altm1 yansrtlr.

g. "OzgUrle�mek" anlamina gelmektedir.

q - 8 / e - L I 5 - 9 / :> - s / P - v I � - £ I J - l I a - i: : d el\aJ

iSTANBUL YABANCILAR i�iN TURKCE OGRETiM SETi 82 



DongOsO Sergisi", insan vucudunun mukemmerve karma�1k yap1sm1 unutulrnayacak bir �ekilde gosteriyor. Serginin tasa

nmc1s1 Dr. Angelina Whalley, verdigi bilgilerle bu etkileyici yap1y1 tum detaylanyla gozler onune seriyor. Ya�am kalp atl�la

nyla ol�Oluq;ogu zaman. Bu muhte�em organ,.insan bmru boyunca yakla�1k 2,7 milyar kez «;arpar, saatte 284 litreden fazla 

kan pompalar ve vucuttan «;tkanlsa da atmaya .devarn eder. Oyle ki, pan;:alara bblunse bile kaslar atl�m, surdurur . 

. Ara$tlrmac1lar; "insan vucudunun bir haflzas, varq,r ve o yuzden de ona nasil davranci1g1m1z onemlidir. 0 kadar ki, sag

hks1z ya$am tar:zlanni terk etmek veya egzersiz yaprhak ve liatta ufac1k degi�iklikler bile mir fark olu�turabilmektedir." diyor 

ve insan vucudu hakkmda, �u bilgileri veriyor: 

Goz, tum vucuttaki en h1zh tepki veren kastlr. Saniyenin lOO'de biri surede kas1hr. 

Gulumsemek i«;in 17 kas kullanirken, ka� «;atmak ic;:in 43 kas harekete gec;:er. 

Vucuttaki en ku«;Gk kasm boyutu 1,3 mm'den kuc;:uktur. 

Oil, vucuttaki en gG«;IO kaslardan biridir. 

Kadmlar, erkeklere gore daha iyi koku alirlar. 

<;ene kemiginiz vucuttaki en sert kemiktir. 

Dogdugunuzda 350 kemiginiz vard1. c;:ocukluk dbneminden sonra 144 tanesi birbirine kaynam1�t1r. 

Hemen hem'en 7 y1lda bir, vucudunuz·yenilenir. 

GGlmek ve oksurmek; omurgaya, yurumek veya ayakta durmaktan daha fazla yuk bindirir. 

insan vucud�nda neredeyse 96.500 kilometre kan damari bulunur. 

Beyin, olumden yakla�,k 37 saat sonrasma kadar elektrik dalgalari ile sinyal gbndermeyi surdurur. 

Beynin buyumesi 15 ya� civanna gelindiginde durur. 

Bir erkek, 68 kilogramhk cir ag1rllg1 korumak ic;:in bmru boyunca yakla�,k 50 ton g1da yer. 

VGcudun i;:ok yagh bir yemegi sindirmesi 6 saat surerken, kar�onhidratll bir yemek 2 saatte sindirilir. 

Bir insanda yemegin yemek borusundan a�ag1 inmesi 8 saniye surer. 

Mideniz, kendi Grettigi asi,ti sindirebilmek ic;:in her 3 gunde bir, yeni bir zar uretir. 

insan, omur boyu 330 milYion litre hava solur. 

30 ya$m altlndaki insanlar, 80 ya�m ustundekilere gore iki kat fazla oksijen ahrlar. 

•



DiLBiLGiSi bolumu; unitede ogretilecek dilbilgisi konulanni, 

tablolanni ve a�1klamalanni i�ermektedir. Aynca ingilizce bi

len 6grencilerin, konulan daha kolay kavrayabilmesi i�in dil

bilgisi konu ve a�1klamalannin ingilizce �evirileri de eklenmi�

tir. Her dilbilgisi a�1klamasinin ardindan verilen dilbilgisine ait 

6rnek cumleler, dilbilgisi ah�tlrmalan ve 6grencileri 6nceki 

unitelerde 6grendikleri dilbilgisi konusu ile yeni dilbilgisi ko

nusunu bir arada sunan peki�tirici ah�tlrmalar yer almaktad1r. 

Bu bolumde, 6grencinin hedeflenen dil duzeyinde kullanmas1 

gereken dil yapilannin 6gretilmesi hedeflenmektedir. 

OINLEME 

u)Metnl dinleyelim. BoJluklan doldurahm. 

Ad: Ad: 
1i., .. 11J, 

Ad: 
ivr· 1., 

Ad: 

KONUSMA bolumunde; unitelerdeki konulara uygun, 6gren

cilerin konularda edindikleri bilgileri kullanabilecekleri etkin

liklere yer verilmi�tir. Bu k1s1mda, 6grencilerin edindikleri be

cerileri s6zlu olarak peki�tirmeleri beklenmektedir. 

YAZMA 

(i) AJagid�kl formu kendlnlze g&e doldurahm. 

-- -OZ-DE_M_IR
_
OT

,_EL
�
, Jst

_
A
_

N
-

BU
-

L 
---------------------------------·--

Adi: I Soyadoc 

Adres: 

Te:lcfon no: I
GC:1!$ tarlhl: I 

(),1) J1'_fTPr.t� 1,.•n•:.1y,, 

;J;
b

:�;l(Jh 

Oil BiLGisi 

Y�nelme Durumu (Dative case) 

Fiilln yOnc!dfkl, yakta�t1j1 varh81 gOstcrir. 
rllis case indicates rhe object to which the verb gravitate. 

a,1,0,u ......,-(y)I e,1,6,0__..-(y)e 

Ornek: 
Hcrsab.,hiicgidiyorum. 
oaretmcn dcrsc b.1}1!yor. 
Kedi ajaca nrmamyor. 
Annem bana <:av veriyor. 
Oarcnci lcr kitaba bak1yor . 

@A.Jai;tdakl bo1luklan y6nclme durumu ··('()A· ckl lie 

" ,..,-,------.. ��;:zj�:�;�s ............. biniyor. 
��:!��:.\.��::�:.·.�:. 2. Ad.im deniz .. ········- bak1yor. 
�.,11·oi..,. e ..... -a,,.. 3.Bcncv ........... yiiri.)yofum. 

�:7':;'!:';:�lhfl...::,._"7� :;:;:;_� 4.Sclinyurt. . ... gldiyor. 
n,,,,,r,ii..10 'b. c.d. o/f� 5. Sen o .... .... ya1an sciyluy()�un. 

p.,.1..�-a.,.a.s/1 
;u ;u 

Uzaklaim.i Durumu (Abl,1tive Case) 
Bu ck. varl1Am bir yerden aynld,f:m,, ttla�ta�nr,1n, r.ow•m 
VarhAtn ycrinin dcj;i�titint bildir,r. 
IIM su/{11< ind,wt,•s ob1ca ,s /coving rw,rw. anrl ,1 's nlnce 
cJ1onq,•s. 

:J. 1, o, u -.. .o:,n 
c.i,ci,u__.,.·D<"n 

()rnek: 
Taksim'<lc otobu�ten in1yorum. 
Ash kopckten (Ok ko•kuyo1. 
!;\r.) ma1kcnen r,1:1,yor 
Ccr,I( 1�1cn �,S...1yo1. 
/\tu\1,ifa, /1.l,'den Um(1',t1vor. 

DiNLEME bolumunde; okuma bolumunde oldugu gibi 

6grencilerin dil duzeylerine, unitenin konusuna, 6gre

tilecek dilbilgisine uygun metinler se�ilmi�tir. Bu metin

ler ii;:in 6grencinin dinleme becerisini 6l�ecek etkinlikler 

duzenlenmi�tir. 

KONU�MA 

11 Sm1flm1za bakahm. A�ag1daki gibi sorular yazahm. 

Arkada�lanm1za sorahm. 

• Buras, okul mu? 

• Bu kalem mi? 

• Bu klm? 

• S1n1f buvuk mu?

YAZMA bolumunde; unitenin konu alan1yla ayn1 dog

rultuda olan �e�itli yazma becerilerinin geli�tirilmesine 

yonelik etkinlikler sunulmaktad1r. Bu b61umde, 6gren

cilerin edindikleri becerileri yaz1h olarak peki�tirmeleri 

hedeflenir. 
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HAZIRLIK t;ALISMASI 

1. A�ag1daki kelime ve kelime gruplarmm anlamlarm1 yazalim.

a. arabaya atlamak:

b. plaj:

c .  rezervasyon yaptlrmak:

c;: .  rotar yapmak:

OKUMA 

4. Seyahat acenteleri

d .  seyahat: 

e. tur:

f. valiz:

g .  yola koyulmak:

BACASIZ FABRiKA 

insanlar bir Ulkeyi tanrmak, o Ulkenin dogal ve tarihi gUzelliklerini gormek ic;:in geziler 

yaparlar. Turizm bu gezilerin organizasyonu sonucu ortaya c;:1km1�tlr. Bu kelimeyi ilk kez 19. 

yUzy1lda ingilizler, Avrupa gezileri ic;:in kullandrlar ve bu kelime daha sonra yaygrnla�arak 

genel bir anlam kazand1 . Bu gezilere ba�lang1c;:ta sadece zenginler katilryordu. Fakat ula�,

mrn geli�mesi ve ucuzlamas, sonucunda bu gezilerden herkes faydalanmaya ba�ladr. 

Turizm sektorUnUn ic;:inde birbirinden farklr ve onemli sektorler vard1r. Bu durum, tu

rizmin insan ihtiyac;:lanna gore geli�mesiyle ilgilidir. Turizmin ic;:indeki diger sektorler �un

lardrr: 

1. Animasyon faaliyetleri

2. El sanatlan, hatlra, hediyelik ewa vb. mallann Uretim ve sati�,

3. Konaklama

5. Turizmle k1smen ya da tamamen ilgili kamu kurulu�lan

6. Ula�tlrma

7. Yiyecek ve ic;:ecek

GUnUmUzde turizm, rahat yolculuk edebilme ozelliginden ba�ka, ozellikle turisti iyi ag,rlama amac, da ta�rr. Turistleri 

iyi bir bic;:imde agrrlama olanaklarrna sahip Ulkeler, turizmden c;:ok bUyUk gelirler elde ederler. Turizmin geli�mesi, sadece 

turizm sektorU ic;:in degil, o Ulkedeki insanlar ic;:in de onemlidir c;:UnkU bu Ulkelerde ta�1macrl1k (tren, otobUs, uc;:ak, vb .), 

konaklama ve agrrlama (otel, motel, lokanta, pansiyon, plaj, kamping vb.), anr ewa ticareti sebebiyle baz, yerel el sanatlarr 

hrzla geli�ip canlanrr. Ya bane, turistler, ev sahibi Ulkeye doviz b,rakarak o Ulkenin dr� ticaretine katkr saglarlar. Bundan dolay, 

turizme "Bacas1z fabrika" da denir. 

Turizm sektorUnUn diger sektorlerden fark,, UrUnU tUketiciye gotUrmek yerine, tUketiciyi (turisti) UrUne getirmesidir. 

TUketici yani turist, hava, doga, daglar, iklim ve tarihi mirasa ula�mak istiyorsa, bunlarrn yanrna gelmelidir. Bunun sonucu 

olarak tarihi ve dogal gUzelliklere sahip Ulkeler srn,rlarr ic;:inde bir tUr "kUltUr ihracatl" yaparlar. Ancak sava�, teror, ekonomik 

kriz gibi siyasi olumsuzluklar turizm sektorUnU c;:ok kotU ve h1zl1 bir �ekilde etkileyebilir. Bu durum turizm sektorUnU riskli 

bir sektor hale getirmektedir. 
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2. A�ag1daki sorulan metne gore cevaplayahm.

1. Turizm, ba�ta nasil bir sekti:irdu ve sonradan nas,I degi�ti?

2. Turizmle ilgili diger sekti:irler hangileridir? Farkll sekti:irlerin turizmle ili�kisi neyle ilgilidir?

3. Turizmin geli�mesinin ev sahibi ulkeye nasil faydas1 olur?

4. Turizmin diger sekti:irlerden fark1 nedir?

5. Turizm sekti:irune neden "Bacas1z fabrika" diyorlar?

DiL BiLGiSi 

3. A�ag1daki fiilleri doni.i�li.i fiil �eklinde uygun bo�luklara yerle�tirelim.

at- bak- ac;- ta�1- c;ek- ka�1- sev- c;ek- c;ek- kapa-

1. Ahmet sinav sonucunu i:igrenince c;ocuklar gibi .................... . 

2. Kad1n c;antas1ni bulamad1 ve tedirgin bir �ekilde etrafa .................... . 

3. Hava sabah c;ok kapallyd1, i:igleye dogru .................... . 

4. �ok s1cak havalarda gi:il ve dere sulan .................... . 

5. Kar�, kom�ulanm1z bu daireye yeni .................... . 

6. Guvenlik gi:irevlisi, h1rs1zin uzerine .................... ve onu yakalad1. 

7. Kuc;uk c;ocuk oyundan s1kilinca bir ki:i�eye .................... . 

8. Sevim c;ok uzuldu ve odas1na .................... . 

9. Sizi tanim1yor, bu yuzden biraz ....................... , normalde c;ok s1cakkanll birisidir. 

10. Alerji oldum bu yuzden ellerim ..................... . 

4. A�ag1dakileri e�le�tirelim.

1. Annemin gune�e alerjisi var, 

2. Dun spor yaparken biraz zorland1m,

3. �ocuklar parka gelip,

4. Meltem son zamanlarda c;ok hassas oldu,

5. Merdivenden c;1karken bile zorlanmaya ba�ladin,

6. Nesrin arkada�inin dogum gunune gitmek ic;in

7. Proje hakkindaki son durumu i:igrenmek ic;in

8. Sinavda sorulan cevaplarken

9. Ta�inmak ic;in �imdiden

5. A�ag1daki ci.imleleri doni.i�li.i veya i�te� yapahm.

1.Mert Berke'yi tan1d1. Berke Mert'i tanid1.

2. K1z1m elbiselerini kendi kendine giydi.

3.Ay�e'yi bulmak ic;in etranma baktlm.

4.Bekc;i gelince butun c;ocuklar kac;tilar. 

5.Subay, askerlere selam verdi.

6. Saklambac; oyununda Ali kendini arabanin arkasina gizledi.

a. artlk sigaray1 b1rakmalls1n.

b. c;ok zorland1m.

c. belim agnyor. 

c;. giyinip ku�and1. 

d. hamlanmaya ba�lad1k.

e. d1�anya c;1kinca hemen ka�inmaya ba�llyor. 

f. her �eye allnmaya ba�lad1.

g. salincakta sallanmaya ba�lad1lar. 

g. yann ak�am saat 19.00'da toplanacag1z.

7. Caminin avlusundaki ku�lar hep beraber uc;tu.

8.Aynanin i:inunde saatlerce sac;lanni tarad1.

9.Gec;en gun eski mudurumu gi:irdum.

10.Yolcular uzun sure durakta otobus beklediler.

11.Annesiyle tart1�1nca kendini odasina kapad1.

12. Ash kendisini sinavlara c;ok iyi hamlad1.
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B. tURiZMiN FARKLI YUZLERi

HAZIRLIK tALl$MAS1 

1. A�ag1daki kelimeleri e� anlamhlanyla e�le�tirelim.

1. an,msamak

2. didinmek

3. endi�elenmek

4. gucenmek

5. irkilmek

6. k1zmak

OKUMA 

a .  hatlrlamak 

b .  kusmek 

c .  meraklanmak 

c;. sinirlenmek 

d .  ugra�mak 

e. urkmek

�ESiT �ESiT TURiZM 

Gunumuzde pekc;ok ki�i turizmi hala "Luks tuketim" say1yor. Fakat �unu 

unutmamak laz1m, tatil yapmak gunumuz ya�am �artlannda bir ihtiyac;. Gun

luk ya�amda ve tatilde herkesin ihtiyac, farkl1 . Bazilan ic;in sessiz sakin bir evde, 

c;ayin1 ic;ip kitabtnt okuyarak dinlenme, baz,lan ic;in "deniz- gune� - kum" tatil 

anlamina geliyor. Baz1lan macera anyor, baztlan da yeni yerler gormeden ya

pam1yor. Bu durum kar�1m1za birbirinden farklt turizm turleri c;1kanyor. Bunun 

iki sebebi var: tatilcinin maddi durumu ve ya�am tarzi . Bu �artlar altlnda turiz

min c;e�itli bic;imleri var: eglence turizmi, sagltk turizmi, spar turizmi (dagctl1k 

vb.), din1 turizm (hac) vb ... Gelin, bunlann bazllannt taniyaltm. 

1. Dinlenme turizmi: Bu turizm turu insanlartn eglenceye ve bo� zamanlanni degerlendirilmelerine dayaniyor. Bu turizmde

insanlar genellikle denizi ve sahili guzel yerler tercih ediyor. 

2. Spor turizmi: Bu turizmde insanlar futbol mac;lannt, dunya �ampiyonalannt, k1sacas1 spar kar�1la�malann1 izlemek ic;in bir

yerden ba�ka bir yere gidiyor. Bu da spar turizmini olu�turuyor. 

3. Kulturel turizm: Bu turizmi insanlar ulkelerin dogal ve kulturel degerlerini gormek, folklorunu tanimak ve kulturel etkin

liklere katilmak amac1yla yap1yor. <;e�itli festivaller de bu turizm turu ic;inde olabilir. 

4. Dini turizm: insanlar bu gezileri kutsal yerleri (Mekke, Medine, Kanya, Efes, Kudus vb.) gezip gormek ic;in yap1yorlar.

5 .  i� turizmi: Bu gezileri i� adamlan, i� amac;lt yap1yorlar. Fuar, panay1r gibi geziler de bu gruba giriyor. 

6 .  Kongre turizmi: Bu gezileri bilimadamlan ve i�adamlan ticari, siyasi veya mesleki konulardaki uluslararas1 kongre, semi

ner, konferans gibi etkinliklere katllmak ic;in yap1yorlar. 

7. Aile turizmi: insanlar bu turizme dost ve akrabalanni ziyaret etmek amac1yla yap1yorlar. bzellikle dini bayramlarda aile

turizminde art,� oluyor. 

8. Saghk turizmi: insanlar sagligina kavu�mak, tedavi olmak ve dogantn �ifa verici ozelliklerinden faydalanmak amac1yla bu

turizmi yap1yor. 
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2. A�ag1daki sorulari metne gore cevaplayahm.

1. Farkl1 turizm turleri nas1I ortaya c;:1km1�t1r?

2. Tatilci, kendisine uygun turizm turunu nasil sec;:ebilir?

3. Sizin ulkenizde olan ve ulkeniz ic;:in uygun olan turizm turleri hangileri dir?

Dil BiLGiSi 

3. A�ag1daki bo�luklari "-Dlk�A" zarf-fiil ekiyle doldurahm.

1. Otobusteki kadin konu� ........................... konu�uyor, hie;: susmuyordu. 

2. Bana soylediklerini unutam1yorum. Onu gar ........................... sinirlerim bozuluyor. 

3. Sinav saati yakla� ........................... heyecanlaniyorum. 

4. Annem ders c;:ah� de .................. ......... canim c;:ah�mak istemiyor. 

5. Yuruyorum, yuru ........................... rahathyorum. 

6. Ya�1 ilerle ........................... insanin hareketleri yava�hyor. 

7. Tani ........................... ondan daha c;:ok ho�laniyorum. 

4. A�ag1daki cilmleleri "-Dlk�A" zarf-fiilini kullanarak degi�tirelim.

1. Mehmet, Sivas'a her geli�inde bana ugrar.

2. Televizyonun kar�1sindaki koltuga her oturu�umda uykum geliyor.

3.Her ah�veri�e c;:1kt1g1mda bu pastaneye ugruyorum.

4. Onu her goru�umde daha da sinirleniyorum.

5. Yegenim her gec;:en gun buyuyor, her gec;:en gun guzelle�iyor.

6. Motosikletin h1z1 git gide artiyordu.

7. <;ocuk aglad1g1 surece annesi daha c;:ok sinirleniyordu.

8. Bursa'ya her gidi�imde day1mlara ugrarim.

9. Sultanahmet Meydani'ni her gezi�imde Bizans ve Osmanh donemine ait yeni �eyler ke�fediyorum.

10. Bu kitab1 her elime ah�1mda okul gunlerimi hatlrhyorum.

11. Yan1mdaki kadin devamh guluyor, herkes rahats1z oluyordu.

12. Turkc;:e c;:ah�1yorum ve her c;:ah�mamda onu daha iyi anhyorum.
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C. GELDiM, GORDOM·� YAZDI.M' · ·· 

HAZIRLIK tALISMASI 

1. A�ag1daki deyimlerin anlamlarm1 yazahm.

1. akla karay1 sec;:mek: ..................................................................................................... . 
2. ayaklanna kara sular inmek: ....................................................................................... . 
3. cani c;:1kmak: ................................................................................................................ . 
4. giyinip ku�anmak: ....................................................................................................... . 
5. gobegi c;:atlamak: ........................................................................................................ . 
6. meraktan c;:atlamak: .................................................................................................... . 

OKUMA 

GEZELilVI YAZALIM 

Eskiden ula�1m c;:ok pahallyd1 ve bir.-ki�inin yurt-d1�1 gez1si yapab0ifmesi: o;un ,,maddi gucunu gosteriyordu. Ancak gunu-
.. 

... 
. 
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2. Metne gore hangi �ekerli yiyecekler hangi durumlara iyi gelmektedir?

3. A�ag1daki maddeler hangi durumlarda i�e yaramaktad1r? Vazahm.

1. Kesme �eker

2. Toz kahve

3. lhlamur

4. !;:ilek

5. Tuz

6.Su

Dil BiLGiSi 

Hangi Durumda i�e Varar? 

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

1. Bon;:lanni odemen ic;:in sana para verecegim; .................... i� bu Iman ic;:in de yard1m edecegim. 

2. Bu olay beni c;:ok etkiledi; .................... bundan ba�ka bir �ey dU�Unemez old um. 

3. !;:ok zengin ama cimriydi; .................... adam1 gorseniz be� paras1z zannederdiniz. 

4. Doktor ba� agnmin nedenini anlamad1; .................... agn kesici bir ilac;: da vermedi. 

5. Tiyatro ic;:in bilet bulamad1k; .................... sinemada da yer kalmam,�tl. 

6. Yaptlklanndan c;:ok pi�man oldugunu; .................... bir daha ayni hatay1 yapmayacag1ni soylUyor. 

7. Yemekler c;:ok lezzetliydi; .................... hayat:lmda yedigim en gUzel yemekti. 

5. A�ag1daki kelimeleri uygun bo�luklara yerle�tirelim.

BA�ARININ PUF NOKTASI 

Bir adam c;:e�itli e�yalar sat:iyordu; .................... bunu bUtUn gUn kap1 kap1 dola�arak yap1yordu. i�e yeni ba�lam1�t:1 ancak 

k1sa zamanda ba�anh olmu�; .................... bUyUk kazanc;: elde etmi�ti. 

Meslekta�lan "Buradaki i�ine yeni ba�ladin, .................... bundan once c;:ok deneyimin de yok. Ba�annin pUf noktas1 ne-

dir? Bize de soyler misin?" diye sordular. 

"Oldukc;:a basit." dedi adam, "<;ald1g1m her kap1da, kar�1ma kim c;:1karsa c;:1ksin; .................... ne kadar ya�li olursa olsun 

once gUIUmserim; .................... 'Anneniz nerede?' diye soranm." diye devam etti. 
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