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learnturkishnow.co.uk                               On birinci ders          resimler  

 

birinci  bölüm : kelimeler  :  

                                               

resim bir        resim iki    resim üç 

                                                    

resim dört                resim beş                 resim altı 

 

                                              

resim yedi    resim sekiz   resim dokuz 

 

                                                                

  resim on       resim on bir 
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kücük bir top       büyük bir top           çok büyük bir araba       çok kücük bir araba 

 

İkinci  bölüm :   Aylar : 

 

2009 

 AYLAR  

Birinci ay Ocak          Otuz bir  gün var 
Ikinci ay Şubat          Yirmi Sekiz, Yirmi Dokuz gün var 

Üçüncü ay Mart          Otuz bir  gün var 
Dördüncü ay Nisan          Otuz gün var 

Beşinci ay Mayıs          Otuz bir  gün var 

Altıncı ay Haziran           Otuz  gün var 
Yedinci ay Temmuz          Otuz bir  gün var 

Sekizinci ay Ağustos          Otuz bir  gün var 
Dokuzuncu ay Eylül          Otuz  gün var 

Onuncu ay Ekim          Otuz bir  gün var 

On birinci ay Kasım          Otuz  gün var 
On ikinci ay Aralık          Otuz bir  gün var 
 

Üçüncü  bölüm :   Sayilor : 1.000 – 1.000.000  (cf 1,000 – 1,000,000) 

1.000  4.000  6.000  3.000  9.000 

2.500  5.500  7.500  10.000 30.000  

60.000 90.000 100.000 200.000 400.000  

700.000 900.000 1.000.000 8.750  10.666 

19.000 27.000 52.500 39.800 22.800 

750.000 250.000 450.000 950.000 2.000.000 
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Dördüncü  bölüm :   bugün hava nasil?   

                              

1       2 

                               

3       4 

                                   

5       6 

                                     

7      8 
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beşinci  bölüm :  dil bilgisi : 

 

                                                             

kahve     Türk  khavesi        şeker 

 

1.   Which vowel harmony rule applies to the –l(v) suffix : the table A (dual 

harmony) rule  or the table B (four part harmony) rule? 

 

2. Apply the rule to the following:- 

 

(a)         şeker______ 

 

(b)        para_____ 

 

(c)         güc_____ 

 

3. Can you explain why in the first picture “khave” has no suffix but in the 

second picture it appears as “kahvesi”? 

 

 

altıncı  bölüm    :   roleplay :  

 

Yasemin wants to know how you take your coffee..... 


