
 A2 ETKİNLİK 1  

Kazanım: Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle yazarak tanıtır. 

Okuyalım, cevaplayalım, işaretleyelim. 

Öğretmen: Günaydın çocuklar. Hamza basketbol takımımıza yeni geldi. 

Takım: Hoş geldin Hamza. 

Hamza: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. 

Öğretmen: Hamza İstanbul Esenler Lisesinden geldi, 15 yaşında. O kitap okumayı çok 
seviyor ayrıca o bir amatör basketbol oyuncusu. Okullar arası yapılan basketbol 
maçlarında oynadı. Onun takımı turnuvada bu yıl birinci oldu. Hamza’nın takımımıza 
gelmesinden çok mutluyuz. 

Hamza: Ben de çok mutluyum, teşekkür ederim. 

Takım: Takımımıza hoş geldin. Umarım tüm maçlarda başarılı oluruz.  

 

A) Okuyun, cevaplayın. 

1.Hamza hangi okuldan geldi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Hamza hangi spor dalında başarılı? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

B)İşaretleyin. 

                                                   Doğru                Yanlış  

Hamza İzmir’den geldi. 
 

            x 

Hamza profesyonel bir basketçi.   

 
Onun takımı turnuvada ikinci oldu. 
 

  

 
Hamza 12 yaşında. 
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Kazanım: Basit biyografi metinlerini anlar.  

 Okuyalım, cevaplayalım. 

Rıza Kayaalp 1989 yılında Yozgat’ta doğdu. İlkokul eğitiminden sonra güreşe 
başladı. Birçok müsabakada başarılı oldu. İstanbul’da düzenlenen Dünya Güreş 
Şampiyonasında altın madalya kazandı. O, sporu çok seviyor.  

 

1. Rıza Kayaalp Sivaslıdır.  

 

2. Rıza Kayaalp 30 yaşındadır. 

 

3. Rıza Kayaalp haltercidir. 

 

4. Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 
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Kazanım:  

A) Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bilgilendirici, yönlendirici, uyarıcı levha ve 
simgeleri tanır. 

 B) Metinden konum bildiren basit ifadeleri seçer. 

                            Okul Yerleşim Planı 

 Seçin, işaretleyin. 

 

                                                                                                                 D          Y 

1. Müdür odası 2. kattadır. 

  

2. Öğretmenler odası 1. kattadır. 

 

3. Rehberlik servisi, kütüphanenin bir alt katındadır.  

           

4. Öğretmenler tuvaleti giriş kattadır. 

 

5. Laboratuvar giriş kattadır.  

Giriş Kat 1. Kat 2. Kat 
 

- Müdür Yardımcısı 
Odası 

- Erkekler Tuvaleti 
- Memur Odası 
- Kantin 
- 9. Sınıflar 

 

 
- Öğretmenler 

Odası 
- Kızlar Tuvaleti 
- Rehberlik Servisi 
- Müdür Odası 
- 10. Sınıflar 

 

 
- Kütüphane 
- Laboratuvar 
- Öğretmenler 

Tuvaleti 
- 11. Sınıflar 
- 12. Sınıflar 

 

x 
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Kazanım: Betimleyici ifadeleri belirler. 

Okuyalım, tamamlayalım. 

 

mavi    temiz  ikinci  büyük  beyaz küçük  
 

 

 

  Rawza,  Uluğbey Anadolu Lisesinde okuyor. O,  10.  sınıfa gidiyor. Şimdi Rawza, 
size sınıfını tanıtıyor: 

Benim sınıfım  okulumuzun………………….   katında, bahçeye bakıyor.  …………… bir 
sınıf. Sınıfımızın duvarları …………… ve …………… renkte.  ………………….. bir sınıf 
kütüphanemiz var. Kitap okumayı çok seviyoruz. Sınıfımızı çok seviyoruz ve her 
zaman sınıfımızı …………………….. tutuyoruz. 
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Kazanım:  

1.Günlük hayattaki durumlara uygun basit uyarı ve yönlendirme cümleleri yazar. 

2.Tablo veya zaman çizelgesinde verilmiş temel bilgileri belirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A)Seçelim, cevaplayalım. 

1.Samsun’da en çok yağış hangi ay var? 

A) Temmuz 

B) Nisan  

C) Kasım  

D) Aralık  

2.Sıcaklığın en fazla ay hangisidir? 

A) Aralık  

B) Temmuz 

C) Ocak  

D) Eylül  
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Kazanım: 

A)Kutlama/tebrik/teşekkür/ davet/ taziye içerikli basit metinleri/konuşmaları anlar. 

B)Kutlama ve tebrik mesajları/metinleri yazar. 
 

Anonsu dinleyelim, cevaplayalım. 

 Anons  

 
 Dikkat dikkat. 
 
  Sevgili öğrenciler, Türkçe Seviye Tespit Sınavı saat 10.00’da başlayacak saat 11.30’da 
bitecektir. Sınavda toplam 40 soru bulunmaktadır. Sınava girecek öğrencilerin şubeleri  
5-A,5-B ve 5-C dir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra çıkmak yasaktır. İstediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 
 
 

 

1.Türkçe seviye tespit sınavı saat kaçta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Sınavta kaç soru var? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Türkçe sınavında ne yasak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

ETKİNLİK 6 

Kazanım: 

1.Metinlerdeki istek içeren ifadeleri belirler. 

2. Karşılıklı konuşmalarda duruma uygun (teşekkür, temenni, kutlama vb.) kalıp 
ifadeleri kullanır. 

Okuyalım, cevaplayalım. 

(Ahmet)-Alo, Ali merhaba. Ben Ahmet. Nasılsın?  

(Ali) -Merhaba, Ahmet iyiyim teşekkür ederim, sen nasılsın? 

(Ahmet)  -Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ali yarın benim doğum günüm. Bizim 
evde doğum günümü kutlayacağız gelmek ister misin? 

(Ali)- Ne güzel!  İyi ki doğdun. Gelmeyi çok isterim. Kaç yaşına gireceksin? 

(Ahmet)-Teşekkür ederim.15 yaşıma gireceğim. Tamam, yarın seni bizim evde 
bekleyeceğim. Umarım gelirsin. Görüşürüz. 

(Ali)-Tamam yarın geleceğim. Görüşürüz. 

1.Ahmet doğum gününü nerede kutlayacak? 

A) Evde 

B) Bahçede  

C)Okulda  

D) Lokantada 

2.Ahmet kaç yaşına girecek? 

A) On üç 

B) On sekiz  

C)On iki  

D) On altı 
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Kazanım:  

A)Günlük ve yakın gelecek planlarına ilişkin ifadeleri anlar. 

B) Yeni öğrendiği kelimeleri ve kalıp ifadeleri yazar. 

 

Okuyalım, boşlukları dolduralım. 

    Merhaba ben Hedil. Bu sene oklumdan mezun olacağım. Pasta yapmayı çok seviyorum. 
Lezzetli ve güzel pastalar yapmak için kursa gitmem gerekiyor. Bu yaz Halk Eğitim 
Merkezinde pastacılık eğitimi için kursa gideceğim. Pasta şefi olmak için iki ay eğitim 
almam gerekiyor. Annem pastacı olmamı istiyor ama babam pastacı olmamı istemiyor. 
Babamı ikna edeceğim. Pasta şefi olmak için çok heyecanlıyım ve mutluyum. 

 

1.Hedil …………………………… yapmayı çok seviyor ve ileride…………………………… olmak istiyor. 

2.Hedil ……………………………………………………………………….   pastacılık eğitimi almak istiyor. 

3.Pastacılık eğitimi ………………………………………..  sürede tamamlanıyor. 

4.Hedil’in annesi pasta şefi olmasını onaylıyor ama …………………………. pasta şefi olmasını 
istemiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETKİNLİK 8 

 

Kazanım: Basit, kısa e-posta ve iletiler yazar. 

Yazalım, davet edelim 

 

 

 


