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1. G r ş
Günümüzde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur yet 'ndek lkokul, ortaokul ve l se düzey ndek okullarda
ana d l Türkçe olmayan öğrenc ler n eğ t m sürec nde daha n tel kl eğ t m alab lmeler ve sağlıklı
gel ş m göstereb lmeler son derece öneml b r ht yaç hal ne gelm şt r. Ana d l Türkçe olmayan
öğrenc ler n, akranlarıyla b rl kte öğren m göreb lmeler ve d lden kaynaklanan dezavantajlarının
ortadan kaldırılması gerekmekted r. Bu bağlamda, KKTC M ll Eğ t m ve Kültür Bakanlığı Tal m ve
Terb ye Da res , konuyla lg l g r ş mde bulunmuş okullardak ana d l Türkçe olmayan öğrenc ler n
sayısı bel rlenm ş ve akadem syen, denetmen ve öğretmenlerden oluşan b r kom syon
oluşturulmuştur.
Kom syon, program gel şt rme çalışmalarını 2018 yılından ber sürdürmekted r. Kasım 2019'da
“Yabancılara Yönel k Türkçe Destek Programı”nın başlangıç sev yes ve bu sev yen n çalışma
yaprakları sunuma hazır hale get r lm şt r. Şu anda, orta sev ye le ler sev ye ç n program
gel şt rme çalışmaları devam etmekted r. Kademelere göre yapılandırılan program çalışmalarına
ek olarak ders k tapları ve yardımcı materyaller hazırlanması ç n de çalışmalar devam edecekt r.
Ayrıca, sev ye tesp t ve ölçme-değerlend rmeye yönel k sınavlar hazırlanacaktır. Bu süreçte
programın esnek b r yapıya sah p olduğu b l nmel d r. Öğrenc ve öğretmenlerden gelen ger
b ld r mlerle programda güncelleme ve düzenlemelere g d lecekt r.
2. Programın Temel Yaklaşımı
Türkçe Destek Programı, d l eğ t m nde güncell ğ n koruyan Avrupa D l Gel ş m Dosyası temel
alınarak hazırlanmıştır. Kazanımlar bel rlen rken D ller İç n Avrupa Ortak Başvuru Metn ’nde
tanımlanan yeterl kler esas alınmıştır. Program yapılandırılırken sarmal ve doğrusal programlama
yaklaşımı d kkate alınmıştır. Öğrenc ler n hem günlük yaşamlarında hem de okul yaşamlarında
kullanacakları söz dağarcığı ve konuşma kalıpları çerçeves nde tema ve alt temaların çer ğ
bel rlenm şt r. Temaların çer ğ ; kazanımlar, sözcük b lg s le d l b lg s yapılarıyla düzenlenm şt r.
Yabancılara Yönel k Türkçe Destek Programı’nda öğrenen n merkeze alındığı eylem odaklı
yaklaşım ben msenm şt r. Bel rl koşullarda ve çevrelerde öğrenenler n d l şlevsel olarak
kullanab leceğ , yalnızca d l eğ t m yle sınırlı olmayan kültürü de çeren let ş msel d l öğret m
yaklaşımı temel alınmıştır.
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Türkçe Destek Programının Amacı
Programın Genel Yapısı

3. Türkçe Destek Programının Amacı
Türkçe Destek Programı’nda ana d l Türkçe olmayan öğrenc ler n;
·
·
·
·

Türkçe d l becer ler n gel şt rmek,
Türkçedek temel d l b lg s kurallarını kavramalarını sağlamak,
Türkçe sözcük dağarcığını gel şt rmek,
Kıbrıs Türk toplumunun kültürel özell kler n tanımaları ve toplumla uyum ç nde
yaşayab lmeler n sağlamak amaçlanmaktadır.

4. Programın Genel Yapısı
Türkçe Destek Programı oluşturulurken k farklı öğret m kademes temel alınmıştır. Buna bağlı
olarak 6-12 yaş düzeyler n temel alan lkokul programı ve 13-17 yaş düzeyler n temel alan
ortaokul-l se programı hazırlanmıştır. Her k programda da başlangıç, orta ve ler düzey olmak
üzere üç sev ye bulunmaktadır.
Programda öncel kle “öğrenme alanları”, “alt öğrenme alanları” ve “program çıktıları” sunulmuştur.
Öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve program çıktılarını çeren tablo aşağıda sunulmuştur. Bu
tablo, tüm yaş grupları ve d l öğrenme sev yeler ç n geçerl d r.
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Öğrenme
Alanları

Alt
Öğrenme
Alanları
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Program Çıktıları

D nleme

Türkçe d l düzey ne uygun d nled kler ve
zled kler n anlayab lme

Konuşma

Duygu-düşünceler n Türkçe d l düzey ne
uygun konuşarak fade edeb lme

Okuma

Düzey ne uygun okuduğu Türkçe b r metn
tam ve doğru anlayab lme

Yazma

Duygu-düşünceler n Türkçe d l düzey ne
uygun yazarak fade edeb lme

Dl
Becer ler

Dl
ve
Sözcük
B lg s

Kültürel
Farkındalık
ve
Uyum
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Temel
d l b lg s
kuralları

Sözcük b lg s

Düzey ne uygun Türkçe-d l b lg s kurallarını
b l p kullanab lme

D l düzey ne uygun Türkçe sözcük dağarcığını
gel şt r p öğrend ğ yen sözcükler yazılı ve
sözlü anlatımda kullanab lme

Kültürel
farkındalık

İç nde yaşadığı Kıbrıs Türk toplumunun
kültürel özell kler n tanıyıp ayırt edeb lme

Kültürel uyum

Kıbrıs Türk toplumu ç nde tüm nsanlarla
b rl kte uyum ç nde yaşayab lme
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Türkçe Destek Programının Amacı
Programın Genel Yapısı

Temel Türkçe ve d l b lg s konularını çeren başlangıç sev yes yıllık akışı, b r nc ve k nc dönem
kapsayan b r anlayışla, aylara ve haftalara ayrılarak sunulmuştur. Söz konusu akışta, temalar, alt
temalar ve d l b lg s konuları yer almaktadır.
Yıllık konu akışının ardından 6-12 yaş ve 13-17 yaş grupları ç n ayrı ayrı olmak üzere d l becer ler
ve d l b lg s öğrenme çıktılarının yer aldığı tablolar sunulmuştur.
D l Öğrenme Çıktıları tablosunun ardından tema, çer k, sözcük b lg s -kalıpları ve örnek
etk nl kler n yer aldığı tablolar sunulmuştur. Söz konusu tablolar lkokul düzey (6-12 yaş) başlangıç
sev yes nde “Ben ve Yakın Çevrem”, “Günlük Yaşam”, “Temel İht yaçlar ve Alışver ş”, “Zaman ve
Mekan”, “Beden m z, Sağlık ve Spor”, “Özel Günler ve Tat l” le “Kültür” temalarını çermekted r.
Ortaokul ve l se düzey nde (13-17 yaş) se, “Ben ve Yakın Çevrem”, “Günlük Yaşam ve Çevrem z”,
“Temel İht yaçlar ve Alışver ş”, “Zaman ve Mekan”, “Sağlık ve K ş sel Bakım”, “Sanatsal Etk nl kler”,
“Özel Günler ve Tat l” le “Kültür” temaları yer almaktadır. Öncel kle d l becer ler le lg l tablolar
sunulmuş, hemen ardından d l b lg s çer ğ ver lm şt r.
D l becer ler le lg l tablolarda tema, çer k ve öğrenme çıktıları l şk lend r lm şt r. Örneğ n D1, D2
g b kısaltmalara yer ver lm ş, böylel kle çer k-öğrenme çıktısı l şk s kurulmuştur. Sözcük b lg s ve
kullanılacak kalıplarda se, ele alınan temaların alt temaları sunulmuş ve alt temalarda öğret lmes
amaçlanan sözcükler ve söz kalıpları l stelenm şt r. Tablolarda sağ sütunda yer alan etk nl klerde
se, d l becer ler n n öğret m nde temayla l şk kurularak hang etk nl kler n gerçekleşt r leb leceğ
kısaca açıklanmıştır. D l b lg s çer ğ n n sunulduğu tablolarda se, temalar-alt temalar le d l b lg s
çer ğ l şk lend r lm şt r. Bunun yanında, d l b lg s öğret m yle lg l d kkate alınması gereken
açıklamalara ve örnek uygulamalara yer ver lm şt r.
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5. Öner len Metodoloj
D l öğret m nde uyaranların sayısını artırmak, farklı duyu organlarına yönel k uygulamalar
yürütmek ve yaparak-yaşayarak öğrenmey gerçekleşt rmek gerekmekted r. Görsel- ş tsel araçgereç ve materyallerden yararlanmak ve yöntem çeş tl l ğ ne g tmek (drama, oyun, grup çalışması,
göster p yaptırma vb.) çok öneml d r. Bu nedenle, öğretmenler n Türkçe Destek Programına uygun
ders materyaller gel şt rmeler gerekmekted r. Programdak öğrenme-öğretme anlayışına uygun
örnek çalışma yaprakları kom syon tarafından hazırlanmıştır; benzer n tel kte çalışma
yapraklarının ve etk nl kler n öğretmenler tarafından hazırlanması beklenmekted r. Örnek çalışma
yaprakları aşamalılık çermemekted r; yalnızca temalara uygun örnekler hazırlamak
amaçlanmıştır. Bu örneklere benzer çalışma yapraklarının hazırlanması ve öğrenme çıktılarına
göre aşamalandırılması gerekmekted r.
6. Ölçme-Değerlend rme
Türkçe Destek Programında yer alan d nleme, konuşma, okuma, yazma becer ler le d l ve sözcük
b lg s düzeyler ayrı ayrı değerlend r lmel d r. Öğretmenler n tema sonlarında zleme testler ve
dönem sonlarında da düzey bel rleme sınavları gerçekleşt rmeler son derece öneml d r.
Yöntem-tekn klerde olduğu g b ölçme ve değerlend rme çalışmalarında da çeş tl l ğe özen
göster lmel d r. Hem davranışçı (çoktan seçmel , boşluk doldurma vb.) hem de yapılandırmacı
ölçme-değerlend rme tekn kler (öz değerlend rme, akran değerlend rme vb.) kullanılmalıdır.
Böyles b r anlayışla d l eğ t m nde sürece ve ürüne odaklanılab lecekt r. Özetle, süreç ve ürün
temell ölçme ve değerlend rme yaklaşımlarının Türkçe öğrenen öğrenc ler n öğrenme süreçler n
olumlu anlamda etk lemes beklenmekted r.
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Programın Uygulanmasıyla İlg l Açıklamalar
13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Konu Akışı
Türkçe Destek Programı

7. Programın Uygulanmasıyla İlg l Açıklamalar
·

·
·

·

·

D l eğ t m nde dört temel becer y bütüncül b r anlayışla gel şt rmek çok öneml d r. Temel d l
becer ler , b rb r nden ayrılmadan ve b rb r n destekleyecek b ç mde sarmal b r yapıda
öğret lmel d r.
Kazanımların, tema ve alt temalarda bel rt len sarmallık ve ardışıklık lkeler çerçeves nde
gerçekleşt r lmes gerekmekted r.
D l b lg s öğret m sezg sel ve tümevarımcı b r anlayışla gerçekleşt r lmel d r. D l b lg s
odaklı öğret m yer ne let ş msel ve şlevsel d l b lg s öğret m ne ağırlık ver lmel d r. Öğret len d l
kalıplarının konuşma, okuma becer ler yle l şk lend r l p kullanılması son derece öneml d r.
Derslerde standart Türkçen n kullanılması özell kle konuşma ve yazma becer ler n n
gel şt r lmes nde öneml d r. Öğret m etk nl kler ve materyaller nde de standart Türkçen n
kullanılması gerekmekted r. Kıbrıslı Türkler n kullandığı sözcükler sadece kültür temasında
örneklend r lmel ve bu sözcükler n günlük konuşma d l nde kullanıldığı çocuklara
açıklanmalıdır.
Programda, yıllık konu akışında lkokul sev yes güz dönem nde ek m, kasım, aralık ve ocak
aylarında 16; şubat, mart, n san ve mayısta se 9 olmak üzere toplam 25 haftalık ders
planlanmıştır. Ortaokul-l se sev yes güz dönem nde 13, bahar dönem nde se12 hafta olmak
üzere toplam 25 haftalık ders planlanmıştır. Dersler n, haftanın en az k gününde yürütülmes
ve günlük ders saatler n n en az 80 dak kadan (2 ders saat ) oluşması öngörülmekted r.

8. 13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Konu Akışı
Yukarıdak açıklamalar temel nde hazırlanan 13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Konu Akışı
sayfa 7'de yer almaktadır. (Sayfa 7 ve 8'dek konu akış tablosunda bel rt len aylar, lg l öğret m
yılının akadem k takv m ne göre bel rlenecekt r.)
9. 13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Türkçe Destek Programı
Yukarıdak açıklamalar temel nde hazırlanan 13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Türkçe Destek
Programı sayfa 9'da yer almaktadır.
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(Temel Türkçe-Dil Bilgisi Konuları)
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13-17 YAŞ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ KONU AKIŞI
(TEMEL TÜRKÇE-DİL BİLGİSİ KONULARI)

1.

2.

3.

4.

TEMA
TEMA 1: BEN VE YAKIN ÇEVREM

HAFTALAR

AYLAR

BİRİNCİ DÖNEM

2.
3.
4.

· Tanışma, Selamlaşma, Nerelisin?
· Alfabe ve Sayılar
· Alfabe ve Sayılar
· Ailem
· Okulumuz
· Sınıf İçi Komutlar

DİL BİLGİSİ

· “Bu kim?” soru kalıbı
· “Bu ne?” soru kalıbı, “Bunlar ne”, “Bunlar kim”
· İyelik ekleri
· Çokluk eki (-lar, -ler)
· Fiil olan sözcükler
· Emir kipi
· Var, yok

· Duygularım
· Evim
· Renkler

· Hal durum eki: bulunma (-da, -de)

· Hava Durumu
· Hayvanlar

· Niteleme sıfatları (Büyük, küçük, kırmızı, sarı)

1. DÖNEM ARA SINAVLARI

· İle şim, Ulaşım
· Eşyalar
· Meslekler

· “mi” soru eki

2.

· Yiyecek-İçecek
· Kıyafetler

· Belirtme sıfatları (birkaç, bu, şu, o)

· Kıyafetler
· Alışveriş, Para

· Kişi zamirleri ve iyelik ekleri
· İlgi eki
· Tamlama

1.

2.
3.
4.

TEMA 4: ZAMAN VE
MEKAN

4.

TEMA 3: TEMEL
İHTİYAÇLAR VE
ALIŞVERİŞ

1.

3.
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TEMA 2: GÜNLÜK YAŞAM

1.

İÇERİK

· Günün Saatleri
· Günler
· Ha alar
· Aylar
· Yıllar
· Mevsimler

· Şimdiki zaman
· Kişi ekleri

· Mekan
· Yer-Yön

· “Burası ne?, Burası neresi?”
· -imek ﬁili: -dir.
· Hal durum eki: Yönelme (-e, -a)

1. DÖNEM SONU SINAVLARI

· Şimdiki zaman (olumsuzluk ve soru)

13-17 Yaş Başlangıç Seviyesi Konu Akışı
(Temel Türkçe-Dil Bilgisi Konuları)
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4.

1.

2.

BAKIM
ALIŞKANLIKLAR

3.

İÇERİK

TEMA 7: ÖZEL GÜNLER,
KUTLAMALAR VE TATİL

2.

TEMA 6: SANATSAL

1.

VE KİŞİSEL

TEMA 5: SAĞLIK

4.

ETKİNLİKLER, HOBİLER VE

3.

TEMA

HAFTALAR

· Sağlık
· Hastalıklar

· Bağlaçlar: ve, ile, çünkü, ama

· Alışkanlıklar
· Hobiler

· Hal durum eki: Ayrılma (-den)

· Müzik, Resim, Sinema

· Geçmiş zaman

· Dans, Tiyatro, Spor

· Geçmiş zaman

· Özel Günler, Farklı Ülkeler

· Geçmiş zaman (olumsuzluk ve soru)

2. Dönem Ara Sınavlar

· Ta l ve Seyahat

· Kıbrıs Tarihi

4.

· Kıbrıs Coğrafyası ve Doğal
Kaynaklar

1.

DİL BİLGİSİ

· Vücudumuz
· Kişisel Bakım

3.

TEMA 8: KÜLTÜR

AYLAR

İKİNCİ DÖNEM

· Tarihi Yerler

2.

· Kıbrıs’a Özgü Yiyecek ve İçecekler
· Halk Oyunları

3.

· Gelenek-Görenek-AlışkanlıklarYaşam-İnanış

4.

2. Dönem Sonu Sınavları

· Geçmiş zaman (olumsuzluk ve soru)

· Hal durum eki: Belirtme (-ı, -i, -u, -ü)
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13-17 Yaş Başlangıç Sev yes Türkçe Destek Programı
D l Becer ler
Öğrenme Çıktıları
DİNLEME

KONUŞMA

OKUMA

YAZMA

1. Dinlediğini aynen tekrar
eder.
2. Dinledikleri/ izledikleri
içerikle ilgili sorulara
(boşluk doldurma,
eşleş rme, doğru-yanlış,
çoktan seçmeli, kısa
yanıtlı, şekil, tablo
tamamlama) yanıt verir.
3. Dinlediği konuşmaları
anlar ve komutları uygular.

1. Sesleri, sayıları tanır ve doğru
telaﬀuz eder.
2. Basit ve kalıplaşmış sözcükleri
kullanır.
3. Düzeyine uygun sözcükleri
kullanarak basit cümleler
kurar.
4. Verilen görseli anlar ve
görselin ne olduğunu söyler.
5. 5N 1K türünden sorulara yanıt
verir.

1. Verilen bir cümleyi veya
basit bir metni doğru ve
akıcı okur.
2. Düzeyine uygun basit
cümleleri okuyup anlar.
3. Okuduklarında bilinmeyen
sözcükler ile ilgili sorulara
yanıt verir.
4. Okuduğu bir me nde
içerikle ilgili sorulara
(boşluk dolduma,
eşleş rme, kısa yanıtlı,
şekil, tablo tamamlama)
yanıt verir.

1. Harﬂeri, sayıları tanır ve
doğru yazar.
2. Basit sözcükler, cümleler ve
kısa paragraﬂar yazar.
3. Dinledikleri, izledikleri ve
okuduklarıyla ilgili sorulara
yanıt verir.
4. Verilen görseli anlar ve
görselin ne olduğunu
söyler.
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DİL BİLGİSİ

1. Dil Bilgisi yazım kurallarına
uyarak isimleri tekil ve
çoğul olarak kullanır.
2. Soru kalıplarına uygun yanıt
yazar.
3. İsmin hal eklerini doğru
kullanır.
4. Kişi zamirlerini ve iyelik
eklerini kavrar.
5. İlgi ekini kavrar ve kullanır.
6. Düzeyine uygun sıfatları
kullanır.
7. Bağlaçları kavrar ve doğru
kullanır.
8. Fiil köklerini kavrar.
9. Şimdiki zaman ile
çekimlenen ﬁilleri kavrar.
10. Fiilleri emir kipine göre
çekimler.
11. Geçmiş zaman ﬁilini kavrar
ve cümlede kullanır.
12. Cümledeki imek ﬁilini ayırt
eder.
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YABANCILARA YÖNELİK
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Tema

İçerik

1. Ben ve Yakın Çevrem

Dinleme
1.1. Alfabede yer alan sesleri doğru anlar. (D3)
1.2. Dinlediği bir diyalogta tanışma, selamlaşmayı anlar ve tekrar
eder. (D1)
1.3. Kendisi ve ailesi ile ilgili basit sorulara yanıt verir. (D2)
1.4. Duyduğu sayıları anlar ve tekrar eder. (D1)
1.5. Okul içi ile şimde komutları anlar ve uygular. (D3)
Konuşma
1.6. Alfabede yer alan sesleri ve 1'den 1000'e kadar olan sayma
sayıları doğru bir şekilde söyler. (K1)
1.7. Yakın çevresi ile ilgili gösterilen bir resimde gördüklerini
söyler. (K4)
1.8. Kendisini ve ailesini tanı r. (K3)
1.9. Okulunun ve sını nın ismini söyler. (K2)
1.10. Tanışma ve selamlaşma ile ilgili 5N 1K sorularına yanıt verir.
(K5)
Okuma
1.11. Alfabede yer alan sesleri ve 1'den 1000'e kadar olan sayma
sayılarını doğru okur. (O1)
1.12. Okuduğu basit me nlerde kişilerin yaşı, nerede yaşadığı gibi
bilgileri anlar. (O2)
1.13. Dış görünüş ve ﬁziksel özellikleri anlatan basit bir me nle
ilgili 5N 1K sorularına yanıt verir. (O4)
1.14. Okuduğu tanışma ve selamlaşma diyalogunda geçen
kalıplaşmış sözcükleri anlar. (O2)
Yazma
1.15. Alfabede yer alan büyük ve küçük harﬂeri doğru yazar. (Y1)
1.16. Kendisini tanıtan kısa cümleler yazar. (Y2)
1.17. Verilen bir aile ağacı görselini inceler ve aile bireylerini tanıtan
kısa cümleler yazar. (Y4)
1.18. Sıfatlar kullanarak duygularını yazar. (Y2)
1.19. Rakamlarla verilen sayıları yazı ile yazar. (Y1)

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar
Tanışma, Selamlaşma
Merhaba, günaydın, nasılsın, iyiyim, nerelisin, hoşça
kal, güle güle, memnun oldum, teşekkür ederim,
yaş, doğum tarihi. Senin adın ne? Benim adım …. İyi
günler, hoş geldin, iyi akşamlar, görüşmek üzere.
Alfabe ve Sayılar
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R,
S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.
Ünlü Harﬂer: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
Sayıları 1000'e kadar sayabilir.
1 bir, 2 iki, 3 üç, 4 dört, 5 beş, 6 al , 7 yedi, 8 sekiz,
9 dokuz, 10 on, 20 yirmi, 30 otuz, 40 kırk, 50 elli, 60
altmış, 70 yetmiş, 80 seksen, 90 doksan, 100 yüz,
1000 bin.
Ailem
Anne, baba, kız kardeş, abla, erkek kardeş, ağabey,
babaanne, anneanne, dede
-Kaç kardeşsiniz?
-Üç kardeşiz.
Annemin adı.... Babamın adı... Kardeşimin adı...
Okulumuz
De er, masa, sıra, öğrenci, öğretmen, kitap, tahta,
sandalye, çanta, silgi, kalem, bilgisayar, cetvel,
hangi okulda ve sını a olduğunu söyler ve yazar.
Nerelisin?
Kendisinin nereli olduğunu (ülke), nerede yaşadığını
(adres), milliye ni ve konuştuğu dili söyler ve yazar.
Duygular
Mutlu (neşeli), üzgün, kızgın (sinirli), şaşkın.

Örnek Etkinlikler
Sepet Ak vitesi: Öğre len konu renkli kağıtlara yazılır. Bir sepe n
içine konur. Müzik eşliğinde sepet elden ele dolaşır ve müzik
durdurulur. Müzik durdurulduğunda sepet kimin elindeyse o kişi
bir tane kart çeker ve oradaki soruyu yanıtlar. Sonra tekrar müzik
açılır aynı şekilde oyun devam e rilir. Tüm temalarda
uygulanabilir. Örnek: Eviniz kaç odalı? Adın nedir?
Robotum Çalışıyor: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup için bir
robot seçilir. Grup üyeleri sırayla öğretmenin yazdığı komutları
(sen al, sen ver, sen kalk…) okur. Robot soruları yanıtlar, yanıtla r
veya komutları uygular. En başarılı grup kazanır.
Konuşan Kartlar: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba üzerinde
harf, rakam, sözcük veya resim bulunan kartlar dağı lır.
Öğretmenin söylediğine ilişkin kar n hızlıca ve ters olarak
öğrencilerin ulaşamayacağı bir yerdeki masaya bırakılması istenir.
Kartlar tükenince sıra kontrol edilir. Doğru sıralamayı yapan grup
kazanır.
Me ndeki Resim: Bir kişinin dış görünüşü hakkında paragraf
okunur ve öğrencilerden bu kişinin resmini çizmeleri istenir.
Sayılar: “Sayıların İlki Bir” diye başlayan şiir öğrencilere dağı lır.
Şiir okunurken me nde boş bırakılan yerleri doldurmaları
beklenir. (Rakam veya yazı istenebilir.)
Öğrencilere rakam kartları gösterilerek bunları harﬂerle yazması
istenir.
Var-Yok: Öğrencilere bir fotoğraf gösterilir. Öğrenci, var - yok
sözcüklerini kullanarak resimde olanları ve olmayanları söyler. En
fazla eşyayı tanımlayan kişi/grup kazanır.
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2. Günlük Yaşam ve Çevremiz

Tema

İçerik

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar

Dinleme
2.1. Sınıf içi ile şimde kullanılan komutları anlar ve kendisine
söyleneni yapar. (D3)
2.2. Dinlediği bir me nde geçen renkleri anlar ve tekrar eder. (D1)
2.3. Dinlediği bir me nde ev eşyaları ile ilgili soruları yanıtlar. (D2)

Evim
Evin bölümleri, evin kaç odalı olduğu, ulaşım durumu,
bahçesi…
Yatak, masa, sandalye, dolap…
Bu yatak, şu masadır….

En Korkunç Aile: Fantas k bir aile yara lır. Ailenin kaç
kişiden oluştuğu, akrabalık ilişkileri söylenir. Evleri tanı lır.
Eşyalarının ve kıyafetlerinin renkleri söylenir.

Renkler

Meslek Bulma: Öğretmen daha önce öğretmiş olduğu
meslek isimlerinin yazılı olduğu kağıtları öğrencilere dağı r.
Öğrenciler bu kağıtları ellerinde tutar. Öğretmen,
öğrencilere dağı ğı kağıtlardaki meslekleri iki öğrenciye
buldurmak için ipucu cümleler söyler. Öğretmenin verdiği
ipucu cümlelerle dağı lan kağı aki sözcüğü bulan öğrenci
diğer mesleği de bulma hakkını elde eder. En çok mesleği
bulan öğrenci etkinliği başarmış sayılır.

Konuşma
2.4. Günlük yap ğı işleri anla r. (K3)
2.5. Kendisinin veya başkasının sahip olduğu eşyaları ve varlıkları
söyler. (K2)
2.6. Evle ilgili verilen bir görseli inceler ve neler gördüğünü söyler.
(K4)
2.7. Çevresindeki eşyaların renklerini bilir ve eşyaları doğru
telaﬀuz eder. (K1)
2.8. Hava durumu ile ilgili basit sözcükleri söyler. (K2)
2.9. Hayvanların isimleri ve yaşadıkları yerlerle ilgili resimleri
eşleş rir. (K4)
2.10. Mesleklerle ilgili 5N 1K sorularına yanıt verir. (K5)
2.11. Günlük ve sınıf içi ile şimin gerek rdiği kalıplaşmış sözcükleri
kullanarak basit cümleler kurar. (K3)
Okuma
2.12. Hava durumu ile ilgili sözcükleri ve kısa cümleleri okur. (O1)
2.13. Evin bölümleri ile ilgili kısa bir paragra a bırakılan boşlukları
uygun sözcüklerle tamamlar. (O4)
2.14. Okuduğu meslekleri anlatan bir me nde söz dağarcığı ile ilgili
soruları yanıtlar. (O3)
2.15. Okuduğu bir me ndeki hayvanlarla ilgili basit cümleleri anlar.
(O2)
Yazma
2.16. Renkleri tanır ve yazar. (Y2)
2.17. Evdeki eşyalarla ilgili verilen görselleri doğru sözcüklerle
eşleş rir. (Y4)
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Mavi, beyaz, sarı, kırmızı, siyah, kahverengi, yeşil,
turuncu...
Mavi araba, kırmızı çanta, siyah pantolon…
Benim elbisem kırmızı, seninki ne renk?
En sevdiğin renk hangisidir?
Gökyüzü hangi renk r?
Hava Durumu
Yağmurlu, sisli, karlı, rüzgarlı, yağmurlu, bulutlu,
güneşli,sıcak, ılık, serin, soğuk, nemli.
Bugün hava çok güzel. Bugün hava soğuk. Bugün
hava güneşli.
Yarın hava nasıl olacak?
Hayvanlar
Kedi, köpek, kuş, tavuk, balık, zürefa, kaplumbağa, at,
eşek, aslan, inek, koyun. Balık suda yaşar. Kuş havada
uçar…
İle şim ve Ulaşım
Ayağa kalk , otur, oku, dinle, yaz vb.
“Günaydın, nasılsın, iyi günler, hoşça kal, hoş geldin,
güle güle, lü en, teşekkür ederim, tebrikler, kolay
gelsin, sağ ol...”
Uçak, trenden daha hızlıdır.
Meslekler
Doktor, öğretmen, aşçı, dülger, kasap, mühendis,
eczacı, kuyumcu, manav, kuaför…
Baban ne iş yapıyor?
Benim babam doktor.
Annen ne iş yapıyor?
Annem kuaför.

Örnek Etkinlikler

Örnek: Hastanede çalışır. Hastaları tedavi eder. Beyaz önlük
giyer. ( doktor)
Nazlı'nın Kedisi: Bu oyunda öğretmen öncelikle örnek bir
cümle yazar ve Nazlı'nın kedisine ait bir özelliği vurgular.
Söylediği özelliğin baş harﬁyle başlayan yeni özellikler
öğrenciler tara ndan söylenir. En çok yeni özelliği bulan
öğrenci etkinliği başarıyla tamamlar. Oyun gruplar hâlinde
de uygulanabilir.
Örnek: Öğretmen: Nazlı'nın kedisi çok zekidir.
Öğrenci: Nazlı'nın kedisi çok zari ir.
Öğrenci: Nazlı'nın kedisi çok zayı ır.

13-17 Yaş Başlangıç Sev yes
Türkçe Destek Programı

Tema

İçerik
Dinleme
3.1. Temel ih yaçlarla (yemek yeme, alışveriş, ﬁyat bilgisi) ilgili
basit kalıpları, soruları anlar. (D3)
3.2. Dinlediği bir alışveriş diyalogunu tekrar eder. (D1)
3.3. Dinlediği bir me nde geçen ödeme ile ilgili cümleleri anlar
ve sorulara yanıt verir. (D2)

3. Temel İh yaçlar ve Alışveriş

Konuşma
3.4. Kahval daki, öğle veya akşam yemeğindeki tercihlerini
söyler. (K2)

YABANCILARA YÖNELİK
TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar
Yiyecekler
Meyveler: elma, armut, kiraz, muz, portakal,
kayısı, şe ali, karpuz, nar, üzüm.
Sebzeler: domates, marul, maydanoz, kabak,
patlıcan, salatalık, havuç, patates, soğan, biber,
limon.
Kahval lık: peynir, ekmek, yumurta, reçel, zey n,
bal
Yemekler: tavuk, makarna, salata, et, balık, çorba,
kebap, pilav, dolma.

3.5. Alışverişle ilgili sözcükleri kullanarak basit bir diyalog kurar.
(K3)
3.6. Alışverişle ilgili verilen yiyecek, içecek ve kıyafet

Bugün kahval da ne yediniz?
Bugün kahval da..... yedim.
Akşam yemeğinde ne yediniz?

görsellerinin ne olduğunu söyler. (K4)
Okuma
3.7. Alışveriş ile ilgili basit bir diyalogu doğru ve akıcı okur. (O1)
3.8. Okuduğu bir menüde yiyecek, içeceklerle ilgili söz dağarcığına
ilişkin sorulara yanıt verir. (O3)
Yazma
3.9. Günlük haya a tüke ği yiyeceklerin ve içeceklerin adını
yazar. (Y2)
3.10. Kıyafetlerin adlarını, renklerini ve özelliklerini yazar. (Y2)
3.11. Alışveriş ile ilgili sözcükleri ve basit cümleleri yazar. (Y2)
3.12. Alışveriş ile ilgili sözcükleri görselleri ile eşleş rir. (Y4)

İçecekler
Su, soda, çay, kahve, ayran, süt.
Bugün kahval da..... iç m.
Kıyafetler
Etek, pantolon, ceket, çorap, ayakkabı, gömlek,
gözlük, palto, elbise, şapka.
Pantolon uzun ve siyah r.
Mavi ve bol bir etek giyiyor.
Kışlık kıyafetler, yazlık kıyafetler
Alışveriş ve Para
Fatura, reyon, kasa, kasiyer, ucuz, pahalı.
Muz kaç lira?
Domatesin kilosu kaç lira?
Gömleğin ﬁya ne kadar?
Nereden aldın?
Fiyatları nasıl?
Muz çok pahalı ama elma ucuz.
Kaç beden ceket giyiyorsunuz?

Örnek Etkinlikler
Acık m-Doydum: Öğretmen “acık m” der. Öğrencilere o saa e
ne yiyebileceğini sorar. (Kahval lık/öğle yemeği) Alışveriş
yapmayı önerir. Sını a alışveriş anı canlandırılır. (Meslekler,
kalıplaşmış ifadeler, yiyecek içecek isimleri) Alışverişten sonra bir
öğrenci aşçı olur ve yemeği nasıl pişireceklerini tarif eder. Yemeği
yediklerini hayal eden öğrenciler, yemekle ilgili özellikler
söylerler. (Yemek çok tuzluydu vb.)
Bingo: Yeni öğre lecek veya tekrar edilmek istenen 15-20 sözcük
öğretmen tara ndan tahtaya yazılır. Öğretmen, öğrencilerden
tahtada yazılı olan sözcüklerden beş tanesini seçip de erlerine
yazmasını ister (Sözcük Tablosu). Öğretmen, tahtadaki
sözcüklerden rastgele birini söyler. Öğretmenin söylediği sözcük,
de erinde yazılı olan öğrenci Bingo şeklinde seslenir ve
de erindeki o sözcüğün üstünü çizer. De erindeki bütün
sözcükleri bingo yapan öğrenci etkinliği birincilikle tamamlamış
olur.
K raz

Portakal

Fasulye

Domates

Lahana

V şne

Patates

Kabak

Elma

Havuç

Sarımsak

Patlıcan

Marul

Salatalık

Maydanoz

Soğan

Sözcük Tablosu: Bingo oyununda tahtaya yazılan kelimeleri
gösteren tablo.
Alışverişteyim: Her öğrenci bir alışveriş listesi hazırlar. Sını a bir
alışveriş ortamı yara lır. Her öğrencinin bütçesi 100 TL ile
sınırlandırılır.
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Tema

İçerik
Dinleme
4.1. Söylenen saatleri anlar. (D3)
4.2. Günler, aylar ve mevsimleri duyduğunda tekrar eder. (D1)
4.3. Dinlediği bir me nde yer ve yönle ilgili sorulara yanıt verir. (D2)
Konuşma
4.4. Günleri, ayları doğru sırayla söyler. (K2)
4.5. Yer yönle ilgili 5N 1K sorularına yanıt verir. (K5)
4.6. Saatlerle ilgili verilen görselleri anlar ve saa n kaç olduğunu
söyler. (K4)

4. Zaman ve Mekan

Okuma
4.7. Okuduğu kısa bir me nde yer-yön bildiren ifadeleri anlar.
(O2)
4.8. Okuduğu me nlerde geçen mevsimlerle ilgili sözcükleri
görselleri ile eşleş rir. (O4)
4.9. Saatlerle ilgili cümleleri doğru ve akıcı okur. (O1)
Yazma
4.10. Verilen saat görsellerinin al na saa n kaç olduğunu
yazar.(Y4)
4.11. Ha anın günlerini yazar. (Y2)
4.12. Günün vakitlerini cümle içinde kullanıp yazar. (Y2)
4.13. Ayları ve mevsimleri yazar. (Y2)
4.14. Hangi ayın hangi mevsimde olduğuyla ilgili verilen boş
yerleri doldurur. (Y3)
4.15. Resimlerde verilen yerlerin isimlerini yazar.(Y4)
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Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar
Saatler
Saat dokuz
Saat iki buçuk.
Saat kaç? Saat sekiz, Saat kaçta kalkıyorsun? Saat
yedide, Saat dokuz buçukta ders başlıyor.
Saat ikiyi çeyrek geçiyor. Saat beşi beş̧ geçiyor.
Günler
Bugün hangi gün?
Yarın hangi gün?
Ha a sonunda hangi günler var?
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma,
cumartesi, pazar.
Vakit
Sabah erken kalk, Öğlen yemek ye, Akşam ders çalış.
Aylar
Hangi aydayız? Şubat ayındayız.
Bir yılda kaç ay var? 12 ay var.
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz,
ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık.
Yıllar
Hangi yıldayız? Hangi yılda doğdun? 2003, 2017,
2019…
Mevsimler
Hangi mevsimdeyiz? Kış mevsimindeyiz. Bir yılda kaç
mevsim var?
Hangi mevsimde aralık, ocak, şubat ayları var?
Sonbaharda hangi aylar var?
İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.
Kış mevsiminin ayları: aralık, ocak, şubat.
Ağustos yaz mevsimidir.
Mekan
Park, büfe, okul, banka, otel, market, alışveriş̧
merkezi, kafe, hastane, spor salonu, kütüphane,
manav, kasap, berber, havaalanı
Yer-Yön
Arasında, içinde, üstünde, yanında, karşısında,
arkasında, kenarında

Örnek Etkinlikler
Ha anın Günleri: Öğrencilerden kendilerine dağı lan
“Ha anın Günleri” şiirindeki boş yerleri doldurmaları
istenir.
Yarışıyoruz: Ha anın günlerini ve ayları doğru ve sıralı
olarak söyleme yarışması yapılır. Her öğrencinin bir
arkadaşına sorma bir de pas hakkı vardır. Pas dediğinde
sıradaki ismi bilen başka bir öğrenci saymaya devam eder.
Bilen yoksa öğrenci kendisi saymaya devam eder ve puan
kaybetmez.
Hadi Buluşalım: Öğrenci hayalindeki bir kişiyle gün, saat ve
yer belirterek bir randevu diyalogu yazar.
Mevsimler: Öğrencilere mevsimleri anlatan resimler verilir.
Öğrencilerden verilen resimlerin hangi mevsime ait
olduğunu belirtmeleri istenir. Resimleri boyama çalışması
yapılır.

13-17 Yaş Başlangıç Sev yes
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Tema

İçerik

YABANCILARA YÖNELİK
TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar

Dinleme

Vücudumuz

5.1. Hastalıklarla ilgili dinlediği kısa bir diyalogu doğru anlar. (D3)

Baş, gövde, kol, bacak, göz, el, ayak, saç, kaş, burun,

5.2. Vücudumuzla ilgili dinlediği/izlediği bir me ndeki sorulara yanıt kulak, çene, yanak, diş̧, boyun, yüz, boğaz, alın,
verir. (D2)
omuz, mide
5.3. İzlediği kısa bir videoda kişisel bakımla ilgili sözcükleri seçer ve

Kişisel Bakım

5. Sağlık ve Kişisel Bakım

sözcükleri kullanır. (K2)
5.6. Kişisel bakımla ilgili basit cümleler oluşturur. (K3)

Hastalıklar
Geçmiş olsun, çok yaşa vb kalıpları kullanır.
Yorulmak, hastaneye yatmak, hasta olmak
Başım ağrıyor.

Okuma

Boğazım ağrıyor.
5.7. Kişisel bakımla ilgili genel bilgileri içeren bir metni okur ve anlar. Ateşim var.
(O2)
Öksürüyorum.
5.8. Okuduğu bir me ndeki vücudumuzdaki organlarla ilgili 5N 1K
sorularına yanıt verir. (O4)

Bilmece: Öğrenciler, dağı lan resim üzerinde organların
isimlerini yazar ve gösterir.

Diş rçası, havlu, makas, tarak, el kremi…

5.4. Vücudun organlarını bilir ve doğru telaﬀuz eder. (K1)
5.5. Hastalık durumunda kişiye söylenen basit ve kalıplaşmış

Yazıyorum: Öğrencilere kartlar gösterilir ve bu kartlarla
ilgili sözcükleri yazmaları istenir. (Ör: Hasta bir çocuk resmiilaç, doktor, sağlık, hasta, çorba vb.) En fazla sözcük yazan
kazanır.

Tat almak, yürümek, işitmek, görmek, koklamak

tekrar eder. (D1)
Konuşma

Örnek Etkinlikler

Ne Söyleriz: Öğretmen çeşitli durumlardan örnekler verir
veya bu durumları drama ze eder. Öğrenciden bu
durumlarla ilgili söylenen kalıpları kullanmasını ister.
Ör: Hapşu!
Çok yaşa.
Öksüren bir kişiye
Geçmiş olsun.
Yorulan bir kişiye
Biraz dinlen.

Midem bulanıyor.
Tedavi, ilaç, muayene, teşhis, eczane, ağrı, grip,
mide bulan sı, sızı, kırık, iyileşmek, kötü

Yazma
5.9. Vücudun organları ile ilgili verilen görselleri anlar ve al na ne
olduklarını yazar. (Y4)
5.10. Gösterilen resimlerle kişisel bakım araçlarının isimlerini

Sağlık
Sağlıklıyım.
Hastayım.

eşleş rir. (Y3)

Sağlıklı beslenmeliyiz.
5.11. Basit sıfatlar kullanarak vücudun ﬁziksel özelliklerini yazar. (Y2) Düzenli spor yapmalıyız.
5.12. Hastalık ve hastalanma ile ilgili basit sözcükleri yazar. (Y2)
Sağlıklı olmak için her gün 2 litre su içmeliyiz.
Kahval yapmak sağlığa faydalıdır.
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6. Sanatsal Etkinlikler, Hobiler ve Alışkanlıklar

Tema
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İçerik
Dinleme
6.1. Dinlediği bir me nde sporla ilgili sözcükleri kullanarak
verilen boşlukları oldurur. (D2)
6.2. Dinlediği/izlediği bir sanat etkinliğinde geçen basit
konuşmaları anlar. (D3)
6.3. Dinlediği/izlediği hobileri ve alışkanlıkları tekrar eder.
(D1)
Konuşma
6.4. Görselleri verilen farklı spor dallarının ne olduğunu
söyler. (K4)
6.5. Boş zamanlarında neler yap ğına ilişkin basit cümleler
kurar. (K3)
6.6. Sanatsal etkinliklerle ilgili 5N 1K sorularına yanıt verir.
(K5)
Okuma
6.7. Bir sanatsal etkinlikle ilgili dave yeyi doğru okur. (O1)
6.8. Günlük alışkanlıkları anlatan kısa bir me nde geçen
sözcüklerle ilgili sorulara yanıt verir. (O3)
Yazma
6.9. Verilen görsellerle spor çeşitlerini eşleş rir. (Y4)
6.10. Farklı spor dallarının adlarını yazar. (Y2)
6.11. Hangi sporu sevdiğini birkaç cümle ile yazar. (Y2)

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar

Örnek Etkinlikler

Alışkanlıklar
Yürüyüş, yüzme, futbol, gezme, sohbet.

Konuşuyoruz: En sevdiği spor veya sporcu ile ilgili kısaca
konuşur.

Hobiler
Sizin hobileriniz nelerdir?
Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Tiyatro, sinema, resim sergisi, kafe, dans
gösterisi, konser, bale, opera, futbol maçı,…

Yaz ve Kış Sporları: Görselleri verilen sporların ne
olduklarının ve hangi mevsimde yapıldıklarının söylenmesi
istenir.

Kitap okuyorum.
Sinemaya gidiyorum.
Film izliyorum.
Müzik dinliyorum.
Gitar çalıyorum.

13-17 Yaş Başlangıç Sev yes
Türkçe Destek Programı

Tema

İçerik

Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar

Dinleme

Özel günler ve kutlamalar

7.1. Dinlediği doğum günü mesajlarını anlar ve tekrar eder. (D1)

Doğum günü, Anneler Günü, Babalar Günü,

7.2. Yılbaşı, anneler günü gibi özel günlerle ilgili dinlediği bir

Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü.

diyalogda geçen konuşmaları anlar ve sorulara yanıt verir. (D2)
7.3. Dinlediği bir me nde geçen kutlamalarla ilgili ifadeleri anlar ve
uygular. (D3)
7.4. Dinlediği kısa bir me nde ta lle ilgili cümleleri anlar ve sorulara

7. Özel Günler, Kutlamalar ve Ta l

YABANCILARA YÖNELİK
TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

yanıt verir. (D2)

Bayramlar (Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 23
Nisan-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs

Örnek Etkinlikler
Doğum Günüm: Geçirdiği en güzel doğum günü hakkında
konuşur, yazar.
Nice Bayramlara: Bayram ve kutlamalarla ilgili verilen
me n, sını a canlandırılır.

İşçi Bayramı, 30 Ağustos-Zafer Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı)

Doğum günü: Doğum günü için bir dave ye örneği
hazırlanır.

Bugün benim doğum günüm.
Konuşma

İyi ki doğdun.

7.5. Basit ve kalıplaşmış sözcükler kullanarak doğum günü ile ilgili bir

Anneler günün kutlu olsun.

diyalogu sürdürür. (K2)
7.6. Ta lle ilgili verilen görselleri anlar ve bu görsellerin ne olduğunu
söyler. (K4)

Ta l: Öğrenciler gi kleri farklı ülkelerin fotoğraﬂarından
oluşan bir albüm hazırlarlar.

Yarın Cumhuriyet Bayramı.
Bayramın kutlu olsun.
Mutlu yıllar.

7.7. Farklı ülke isimlerini bilir ve doğru telaﬀuz eder. (K1)
Ta l ve seyahat
Okuma

Deniz, kum, ta l, güneş, kayak.

7.7. Okuduğu bir me nde özel günlerle ilgili cümleleri anlar. (O2)
7.8. Okuduğu bir me nde farklı ülkeler ve ta lle ilgili doğru yanlış
sorularına yanıt verir. (O4)

Farklı ülkeler
Rusya, İngiltere, Almanya, Suriye, Fransa, Amerika

Yazma
7.9. Doğum günü, yılbaşı, dini ve milli bayramlar gibi özel günleri
yazar. (Y2)
7.10. Basit bir kutlama mesajı yazar. (Y2)
7.11. Doğum günü ile ilgili verilen bir me nde boş bırakılan yerleri
doldurur. (Y3)
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Tema

İçerik

8. Kültür

Dinleme
8.1. Kıbrıs'ta yer alan belli başlı mimari eserlere (müze, kale,
turis k yer vb.) ilişkin dinlediklerini ya da izlediklerini
anlar. (D3)
8.2. Kıbrıs'ta oynanan halk dansları ve giyilen geleneksel
kıyafetlerle ilgili programlar izler ve sorulan sorulara
yanıt verir. (D2)
8.3. Kıbrıs halk müziklerini dinler ve tekrar eder. (D1)
Konuşma
8.4. Kıbrıs'taki el sanatlarıyla ilgili bilgiler edinip sını a
anla r. (K3)
8.5. Kıbrıs'ta dini bayramlarla ilgili 5N 1K sorularına yanıt
verir. (K5)
Okuma
8.6. Kıbrıs coğrafyası ile ilgili kısa me nleri okur. (O1)
8.7. Kıbrıs'ın doğası (hayvan ve bitkiler) ile ilgili kısa
me nlerde geçen sözcüklerle ilgili sorulara yanıt verir.
(O3)
Yazma
8.8. Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içeceklere ilişkin kısa tariﬂer
yazar. (Y2)
8.9. Kıbrıs'taki insanların yaşamları (kural, gelenek-görenek,
inanış ve alışkanlıklar) hakkında kısa me nler yazar. (Y2)
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Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar

Örnek Etkinlikler

Kıbrıs'ın Tarihi
Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Denktaş,
KKTC'nin kuruluşu…

Halk Oyunlarımız: Öğrencilerden Kıbrıs Türk halk oyunlarını
oynamak amacıyla bir ekip oluşturulur. Kıbrıs Türk kültürünü
tanıtmaya yönelik etkinliklerde öğrenilen oyunlar sergilenir.

Kıbrıs Coğrafyası ve Doğal Kaynaklar
Kıbrıs'ın Akdeniz'de bir ada olduğu,
KKTC'nin ilçeleri...

Bizim Ustanın Mu ağından: Kıbrıs mu ağından bir yemeğin
yapılışı araş rılarak sını a anla lır.

Kıbrıs'a Özgü Oyunlar ve Müzikler
Çi etelli, Dillirga.
Tarihi Yerler
Belediye Pazarı, Girne Kalesi, Büyük Han,
St. Hilarion Kalesi.
Kıbrıs'a Özgü Yiyecek ve İçecekler
Limonata, tarhana, molehiya, ceviz macunu.
Gelenek-Görenek-Alışkanlıklar, Yaşam-İnanış
Traﬁğin soldan olduğunu yazar.
Kaplumbağalarla ilgili bir metni okur.
İpek böceği koza işini tanır.

Lezzet Yolculuğu: Türk mu ağının yaygın örnekleri resimlerle
verilerek öğrencilerin yemekleri tanımaları ve yemeklerle ilgili
soruları yanıtlamaları istenir.
Yer Tanıma: Öğrencilerden görselleri verilen Kıbrıs'taki tarihi
yerlerin ne olduğunun söylemeleri istenir.
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Dil Bilgisi Konuları

1. Ben ve Yakın Çevrem

Tema
·

Tanışma, Selamlaşma, Nerelisin?
“Bu kim?” soru kalıbı

·

Alfabe ve Sayılar
Çokluk eki (-lar, -ler)

·

Ailem
İyelik ekleri (Benim evim, senin
evin, onun evi)
“Bu ne?” soru kalıbı, “Bunlar ne”,
“Bunlar kim”

·

·

Okulumuz
Fiil olan sözcükler
Var, yok

·

Sınıf İçi Komutlar
Emir Kipi

Evim ve Renkler
Durum ekleri: Bulunma (-da, -de)

Açıklamalar

Örnek Etkinlikler

Uygun çokluk ekini yazınız.
1.Kitap……………………
2.De er…………………...
3.Öğrenci…………………
Çokluk eki
4.Şeker……………………
Son hecede a, ı, o, u varsa –lar
Aşağıdaki metni okuyun ve tabloyu doldurun.
e, i, ö, ü varsa –ler ekini alarak çoğul anlamı verilir.
Ben Serkan. Ben öğretmenim. Burası benim sını m. Bu çocuk
İlk örneklerin kural dışı konuları içermemesine dikkat edilmelidir. benim öğrencim. Onun adı Hasan. O çok çalışkan. O teneﬀüste
bana soru soruyor. Diğer öğrenciler sını a yok. Çünkü onlar
(saat-ler, harf-ler vb.)
bahçede. Onların dersi 5 dakika sonra başlıyor. Biz her gün okula
geliyoruz. Bizim dersimiz 09.00'da başlıyor, 13.00'te bi yor.
İyelik ekleri
Siz kaçta okula gidiyorsunuz? Sizin dersleriniz öğlen mi bi yor
İyelik eklerinin işlevi doğru kavra lıp pekiş rilmelidir.
akşam mı?
Ben
……….
O
Biz ………. Onlar
Fiil olan sözcükler
Benim Senin ………. ………. Sizin ……….
Görselleri verilen ﬁillerin ne olduklarını (mastar olarak) yazınız.
Fiillerin kullanımlarının nasıl olması gerek ği kavra lmalıdır.
Dinlemek
Oynamak
Seyretmek
Soru kalıpları
Soru kalıplarına uygun yanıtları yazma sağlanmalıdır.

Emir Kipi
Bu aşamada sadece 2. tekil kişi emir çekimlemesi yapılmalıdır.

Hal durum eki: Bulunma (-da, -de)
Konu öğre lirken –da,-de hal eki örnekleri verilecek r.

Emir kipinde çekimleyiniz.
sen al…
sen gel….
sen ver…
sen kalk…
1.Masa.......kitap var.
2.Çanta……..kalem var.
3.Sınıf………öğretmen var.

2. Günlük Yaşam

f, s, t, k, ç, ş, h, p => -ta / -te

·

Hava Durumu ve Hayvanlar
Niteleme sıfatları (Büyük, küçük,
kırmızı, sarı)

·

Eşyalar ve Meslekler
“mi” soru eki

Boş bırakılan yerlere verilen sıfatları yerleş riniz.(büyük,
küçük, güzel, kırmızı, sarı)
.......... ev.
........... oda.
Sıfatlar
........... çocuk sını a.
İsimlerin özelliklerini belirten sözcükler olarak ifade edilmelidir. ........... araba bizim.
…......... saçlı kız bizim sını adır.
Sıfat olduğu belir lmemelidir.
………... çiçek.
Sınıf-ta, Sivas'ta, Tokat'ta, sokak-ta, maç-ta, Beşiktaş'ta, Urgüp'te

“Mi” soru eki
“mi” soru ekinin son sözcüğe göre değişiklik gösterebileceği
örneklendirilmelidir.

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun soru ekini koyunuz.
Ev ……?
Bu ……?
Güzel …….?
Büyük …….?
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Tema

Dil Bilgisi Konuları

Açıklamalar

Örnek Etkinlikler

4. Zaman ve Mekan

3. Temel İh yaçlar ve Alışveriş

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri (bu, birkaç, bu, şu, o)

19

· Yiyecek-İçecek ve Kıyafetler
Belirtme sıfatları (birkaç, bu, şu, o)
· Alışveriş, Para
İlgi eki
Tamlama

Belirtme sıfatları
koyunuz.
İsimlerin özelliklerini belirten sözcükler olarak ifade ……….. adam
…………kitap
edilmelidir. Sıfat olduğu belir lmemelidir.
Kişi zamirleri ve iyelik ekleri
İsimlerin yerini tutan kişi zamirleri doğru kavra lıp
öğre lmeli.
İlgi eki ve tamlama eki
İlgi eki ve tamlama eki tanımlanmadan işlevi
anla lmalıdır.

· Günün Saatleri, Günler, Ha alar
Şimdiki zaman
Kişi ekleri
· Aylar, Yıllar, Mevsimler
Şimdiki zaman (Olumsuzluk ve
soru)
· Mekan ve Yer-Yön
“Burası ne?, Burası neresi?”
-imek ﬁili: -dir.
Durum eki: Yönelme (-ye, -ya)

Şimdiki zaman
Zaman eki anlam olarak kavra lmalı. Tanım olarak verilmemeli.
Ilk örneklerde daralma olan ﬁiller (söylüyor, anlıyor)
verilmemelidir.
Kişi ekleri
Şimdiki zaman kipinin kişilere göre çekimlenmesi yapılmalıdır.
Şimdiki zamanın olumlu, olumsuz ve soru durumları
örneklendirilmelidir.
-imek ﬁili:-dir
imek ﬁilinin yani ek ﬁilin tanımı yapılmadan cümledeki anlamı
kavra lmalıdır.
Hal durum eki: Yönelme
–e yönelme eki doğru kavra lmalıdır.
Araba-y-a
Ev-e

…………kalem
.…………araba
Aşağıdaki kelimeleri eşleş relim.
1. Benim
arabası okulun önünde.
2. Senin
evim.
3. Onun
öğretmenin.
Boş bırakılan yerlere uygun ekleri ge rerek tamamlayınız.
Ahmet'….. kedi…….
Deniz'…… kalem…..
Kapı………kol…..
Aşağıda verilen örneğe bakarak boş yerlere uygun sözcükleri yazınız.
Ör: Ali'nin de eri
Ali'ninki
Senin evin
………..
Onun elması
………..
Bizim kahvemiz
………..
Bak (3. tek l k ş )

Bakıyor

Gel (1. çoğul k ş )
Koş (2. tek l k ş )
Gül (1. çoğul k ş )
Gel-eylemini şimdiki zamana göre kişi eklerini kullanarak
çekimleyiniz. (olumlu, olumsuz ve soru)
Ben gel….
Sen gel….
O gel….
Uygun olan eki koyarak tamamlayın
1. Geçen ha a hava………………………..(soğuk)
2. Dün akşam…………………………………..(güzel)
Boş yerlere uygun hal ekini koyunuz.
Ev…. gidiyorum
Pazar… gidiyorum
Okul… gidiyorum

13-17 Yaş Başlangıç Sev yes
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Dil Bilgisi Konuları

Tema

Sağlık, Hastalıklar
Bağlaçlar: ve, ile, çünkü, ama

6.Sanatsal Etkinlikler, Hobiler ve
Alışkanlıklar

5. Sağlık ve Kişisel Bakım

·

· Müzik, Resim, Sinema, Dans,
Tiyatro Spor
Geçmiş zaman (-dı,-di,-du,-dü,- ,- ,
-tu,-tü)

YABANCILARA YÖNELİK
TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

Açıklamalar

Örnek Etkinlikler

Bağlaçlar
Bağlaçların kullanımları ve cümleye ka ğı anlamlar
örneklerle ifade edilmelidir.

Boş bırakılan yerlere uygun bağlaçları (çünkü, ile,
ama) yazınız.
Okula gidiyorum ............. okumam gerek.
Alışverişe gidiyorum................ meyve, sebze
almam gerek.
Çalışıyorum............... düşük not alıyorum.
Okuyorum ............anlamıyorum.
Ödevimi yapacak m ......................unu um.
Ayşe ….. Ahmet pazara gi .

Hal durum eki: Ayrılma (-den)
-den ayrılma eki doğru kavra lmalıdır.

1. Boş yerlere uygun eki koyunuz.

Geçmiş zaman
Geçmiş zaman eki doğru kavra lıp
pekiş rilmelidir.

Ev… okula git.
Okul… çık m.
2. Amcam dün Almanya'ya ..............

a) gi

b) gi niz c) gidiyor
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Dil Bilgisi Konuları

7.Özel Günler, Kutlamalar ve Ta l

Tema

·

Müzik, Resim, Sinema, Dans,
Tiyatro, Spor
Geçmiş zamanın olumsuzu ve
soru şekli.

· Tarihi Yerler ve Kıbrıs'a Özgü

8.Kültür

Yiyecek ve İçecekler
Durum eki: Belirtme (-ı, -i, -u, -ü)
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Açıklamalar
Geçmiş zaman
Geçmiş zaman ekinin olumsuzu ve soru
kalıpları örneklendirilmelidir.

Örnek Etkinlikler
Aşağıda verilen diyalogda boş kalan yerlere
uygun ekleri yazınız.
-Dün doktora git….
……?
-Ben gi m ama Veli git………

Hal durum eki: Belirtme
-i, -ı, -u, -ü durum ekleri doğru kavra lmalıdır.
“Neyi” ve “kimi” soru kalıplarına uygun yanıt
verir.

1. Hangisi doğru?
a. Burası çok havasız. Lü en şu pencere / pencereyi aç!
b. Yabancılar Kıbrıs / Kıbrıs'ı çok beğeniyorlar.
c. Sağlıklı olmak için her gün iki litre su / suyu içiyorum.
d.Her ay kütüphaneden kitap / kitabı alıyorum.
e.Bütün gün okula gidiyorum, ders / dersi çalışıyorum.
f. Mektup / Mektubu aileme yazıyorum.
g.Hangi şarkı / şarkıyı dinliyorsun?
h.Saçlarım / Saçlarımı tarıyorum.
I.Annem bu dizi / diziyi çok seviyor.
j. Dün yolda baban / babanı gördüm.

