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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

                            Mehmet Âkif Ersoy

hürriyyet;
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza  
ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve 
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt 
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl 
ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur.

       Mustafa Kemal Atatürk
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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UNITÉ 1 L’amitié

• L’invitation
• Demander la permission

AUDITION
Dostluk, davet, kabul etme ve reddet-
me, izin isteme içerikli dinlediği 
konuşma metinlerini anlayabilir.

CONVERSATION
Dostluk üzerine konuşma yapabilir. 
Başkalarını davet edebilir, davetleri 
ret veya  kabul edebilir. Kabul ve ret 
gerekçelerini anlayabilir, açıklayabilir. 
Birinden izin isteyebilir. İzin gerekçe-
lerini anlayabilir, anlatabilir.

LECTURE
Dostlukla ilgili bütün metinleri okuyabilir. Davet, kabul etme, reddetme ve izin isteme ile 
ilgili metinleri zorlanmadan okur.

ÉCRITURE
Bir davet kartı yazabilir. Kendisine yazılan bir davet kartına cevap verebilir, kabul ve ret gerek-
çelerini yazabilir. 
Birinden yazılı izin isteyebilir. Kendisinden talep edilen iznin olumlu veya olumsuz gerekçe-
sini yazılı olarak ifade edebilir.
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Leçon 1 L’invitation

Öğrencilerinizden resmi incelemeleri-
ni ve yorumlamalarını isteyiniz. Metni 
öğrencilere birkaç kez dinletiniz. Metni 
okuyunuz ve öğrencilere okutarak telaf-
fuz çalışması yaptırınız. Öğrencilerini-
zin anlamlarını bilmedikleri kelimeleri 
sözlükten bulmaları ve metni kavrama-
ları için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz.

A) Öğrencilerinizden metinle ilgili 
     soruları önce sözlü sonra yazılı 
     olarak cevaplamalarını isteyiniz. 

B) 
      
Metni okuyunuz ve öğrencilerini-
ze okutunuz. Metinle ilgili soruları 
öğrencilerinizden önce sözlü sonra 
yazılı olarak cevaplamalarını iste-
yiniz.
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C) 

D) 

Öğrencilerinizden öneri ve teklif-

lerle ilgili mevcut örnekleri kul-

lanmalarını, sözlü çalışma yapma-

larını isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen yöner-

geleri kullanmalarını, bir davet 

mesajı ve bu mesaja bir cevap 

yazmalarını isteyiniz.
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Leçon 2 Demander la permission

Öğrencilerinizden metinle ilgili resmi 
incelemelerini ve resimle ilgili düşün-
celerini anlatmalarını isteyiniz. 
Konuşma metnini öğrencilerinize 
birkaç kez dinletiniz. Metni okuyunuz 
ve öğrencilerinize okutunuz, telaffuz 
çalışması yaptırınız. 
 Anlamlarını bilmedikleri kelimeleri 
sözlükten bulmaları ve metni kavrama-
ları için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz. Öğrencilerinizden konuşma-
nın bir kısmını ya da tamamını canlan-
dırmalarını isteyiniz. 

A) Öğrencilerinizden metinle ilgili 
soruları önce sözlü sonra yazılı 
olarak cevaplamalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizden tablodaki öne-
ri, kabul etme, reddetme ve tered-
düt ifadelerini incelemelerini ve 
konuyla ilgili bölümlere uygun 
ifadeleri yazmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin cevaplarını kont-
rol ediniz.
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B)  Öğrencilerinizden iki sütunu eşleş-
      tirmelerini isteyiniz. Eşleştirmeleri 
      sözlü olarak cevaplamalarını
      isteyiniz.

C) 

D) 

İlgili gramer konusunu öğren-
cilerinize anlatınız. Konuyla 
ilgili örnekler veriniz, öğrenci-
lerinizden de örnekler vermele-
rini isteyiniz. Öğrencilerinizden 
konuyla ilgili egzersizleri önce 
sözlü sonra yazılı olarak cevap-
lamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden metni ince-
lemelerini isteyiniz. Öğrencile-
rinizin verilen sıfat ve zarfları 
metindeki uygun boşluklara 
yazmalarını sağlayınız.
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Öğrencilerinizden üniteyle ilgili değerlendirme 
sorularını cevaplamalarını isteyiniz. Öğrenci-
lerinizin cevaplarını kontrol ediniz, yanlışlarını 
düzeltiniz.

Öğrencilerinizin öz değerlendirme yapmala-
rını sağlayınız. Bu değerlendirme sonucunda 
öğrencilerinizin eksikliklerini tespit ediniz. Bu 
eksikliklerin giderilmesi için farklı etkinlikler 
düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencileri-
nizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 2 La Jeunesse

• Exprimer la fréquence
• Les goûts

AUDITION
Gençliklerin sıkça yaptıkları eylemler-
le ilgili dinlediği metinleri anlayabi-
lir.
Tercihlerle ilgili dinlediği metin ve ey-
lemleri anlayabilir.

CONVERSATION
Günlük hayatında sıklıkla yapılan ey-
lemler hakkında konuşabilir, tercihini 
sözlü olarak ifade edebilir. 
Zevklerini, tercihlerini sözlü olarak 
ifade edebilir.

LECTURE
Gençlerin günlük hayattaki alışkanlıklarıyla ilgili metinleri rahatlıkla okuyabilir.
Tercihler ve zevkleri içeren metinleri okuyabilir, anlayabilir.

ÉCRITURE
Günlük hayattaki alışkanlıklarıyla ilgili kısa paragraf yazabilir. Yazılı olarak bu alışkanlıkları 
ifade edebilir.
Tercih ve zevkleriyle ilgili kısa metinler yazabilir. Tercihlerini yazılı olarak değişik vasıtalarla 
ifade edebilir.



19

Leçon 3 Exprimer la fréquence

Öğrencilerinizden metindeki resmi in-
celemelerini ve yorumlamalarını iste-
yiniz. Öğrencilerinize konuyla ilgili 
birkaç soru sorunuz. Metni öğrencile-
rinizden birkaç kez dinletiniz. Metni 
okuyunuz ve öğrencilerinize okutunuz, 
telaffuz çalışması yaptırınız. Anlamını 
bilmedikleri kelimeleri sözlükten bul-
maları ve metni kavramaları için öğ-
rencilerinize gerekli süreyi veriniz.

A)

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgi-
li soruları önce sözlü sonra yazılı 
olarak cevaplamalarını isteyiniz. 
Konu ile ilgili dilbilgisi konusunu 
kısaca anlatınız. Öğrencilerinize 
yazılı örnekleri inceletiniz. Konu 
ile ilgili birkaç örnek veriniz, öğ-
rencilerinizden örnekler vermele-
rini isteyiniz.

Öğrencilerinizden sıklık zarfla-
rıyla ilgili egzersizleri önce sözlü 
sonra yazılı olarak cevaplamaları-
nı isteyiniz.
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C)  Öğrencilerinizden görsellerden hare-  

      ketle kış sporları merkezinden arka-

      daşlarına kartpostal yazmasını isteyi-

      niz. Daha sonra kontrol ediniz. 

D) Değişik ülkelerdeki değişik görgü 

kurallarını öğrencilerinize oku-

tunuz ve anlamalarını sağlayınız. 

Konuyu takip eden soruları cevap-

lamalarını isteyiniz. Doldurulan 

bölümlerle ilgili sözlü soru-cevap 

çalışması yaptırınız.
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Leçon 4 Les goûts

Öğrencilerinizden metinle ilgili resmi 
incelemelerini ve resimle ilgili düşün-
celerini anlatmalarını isteyiniz. Konuş-
ma metnini öğrencilerinize birkaç kez 
dinletiniz. Metni okuyunuz. 
Öğrencilerinizin metni okumalarını ve 
telaffuz çalışması yapmalarını sağlayı-
nız. Anlamını bilemedikleri kelimeleri 
sözlükten bulmaları ve metni kavrama-
ları için öğrencilerinize gerekli süreyi-
veriniz.
 Öğrencilerinizden konuşmanın bir kıs-
mını ya da tamamını canlandırmalarını 
isteyiniz. 

A)  Öğrencilerinizden metinle ilgili cümleleri okumalarını, yandaki kutucukları doğru olarak
      işaretlemelerini isteyiniz.
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Tablodaki dilbilgisi konularıyla ilgili 
öğrencilerinize kısa açıklama yapınız. 
Konuyla ilgili örnekler veriniz. Öğren-
cilerinizden de konuyla ilgili örnekler 
vermelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin
konuyu pekiştirmelerini sağlayınız.

B) 

C)

 D)

Öğrencilerinize 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı’nın anlam ve önemi ile ilgili 

sorular sorunuz. Öğrencilerinize met-

ni okuyunuz. Öğrencilerinizin metin-

le ilgili boşluk doldurma etkinliğini 

yapmalarını sağlayınız. Öğrencileri-

nizin cevaplarını kontrol ediniz.

Öğrencilerinizin metindeki örnek-

leri incelemelerini, karışık olarak 

verilen sözcüklerden düz cümle 

kurmalarını sağlayınız. Öğrencile-

rinizin cevaplarını kontrol ediniz.

Öğrencilerinizden verilen fiilleri 

uygun yerlere yazmalarını isteyi-

niz, öğrencilerinizin cevaplarını

Öğrencilerinizden günlük etkinlik-

lerle ilgili tercihleri içeren metni ve-

rilen kelimelerle tamamlamalarını 

isteyiniz. Öğrencilerinizin cevapları-

nı kontrol ediniz.

kontrol ediniz.
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Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme 
sorularını cevaplamaları için gereken süreyi 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol 
ediniz, var ise yanlışlarını düzeltiniz.

Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin ek-
siklerini tespit ediniz. Bu eksikliklerin gideril-
mesi için farklı etkinlikler düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. 
Öğrencilerinizin şarkıyı söylemelerini sağlayı-
nız.



UNITÉ 3 La recette

• La recette
• Les aliments et les ustensiles

AUDITION
Tarifle ilgili bir metni dinler ve anlar.
Genel kurallarla ilgili dinlediği bir 
metni anlar.
Yiyecekler ve mutfak eşyaları ile ilgili 
dinlediği bir metni anlar.
CONVERSATION
Sözlü olarak bir yemek tarif eder.
Yiyeceklerle ilgili tercihlerini belir-
tir.
Yönergelerden bahseder.

LECTURE
Tarif, mutfak eşyaları ve yiyeceklerle ilgili bir metni okur.
ÉCRITURE
Tarifle ilgili kısa bir metin yazar.
Kurallar, mutfak eşyaları ve yiyecek tercihleriyle ilgili cümleler yazar.
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Leçon 5 Les consignes

Öğrencilerinizden metindeki resmi
incelemelerini ve yorumlamalarını is-
teyiniz. Öğrencilerinize konuyla ilgili 
birkaç soru sorunuz. Metni öğrenci-
lerinize birkaç kez dinletiniz. Metni 
okuyunuz, öğrencilerinize okutunuz 
ve telaffuz çalışması yaptırınız. Öğ-
rencilerinizin anlamlarını bilmedikleri 
kelimeleri sözlükten bulmaları ve 
metni kavramaları için öğrencilerinize 
gerekli süreyi veriniz.

 

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
soruları önce sözlü sonra yazılı 
olarak cevaplamalarını isteyiniz.
Konu ile ilgili dilbilgisi konusunu 
kısaca anlatınız. Öğrencilerinize 
yazılı örnekleri inceletiniz. Konu 
ile ilgili birkaç örnek veriniz,  öğ-
rencilerinizden örnekler vermele-

rini isteyiniz.
Sınıf kurallarını içeren resimle-
ri öğrencilerinizin incelemesini 
ve ilgili kutulara işaretlemelerini 
sağlayınız.
Öğrencilerinize doğru eşleştirme-
leri hatırlatınız, öğrencilerinizin 
yanlış eşleştirmeleri düzeltmeleri-

ni sağlayınız.

A) 

25

B)
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C)

D) 

Öğrencilerinizden genel kurallarla 
ilgili resimleri tanımlarlarla eşleş-
tirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize 
doğru eşleştirmeleri hatırlatınız. Öğ-
rencilerinizin soruları sözlü olarak 
cevaplamalarını sağlayınız.

Değişik ülkelerdeki değişik 
görgü kurallarını öğrencileri-
nize okutunuz ve anlamalarını 
sağlayınız. Konuyu takip eden 
soruları cevaplamalarını iste-
yiniz. Doldurulan bölümlerle 
ilgili sözlü soru-cevap çalışması 
yaptırınız.
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Leçon 6 Les aliments et les ustensiles

Öğrencilerinizden metinle ilgili res-
mi incelemelerini ve resimle ilgili 
düşüncelerini anlatmalarını isteyiniz. 
Yemek tarifini öğrencilerinize bir-
kaç kez dinletiniz. Metni okuyunuz. 
Öğrencilerinizin metni okumalarını ve 
telaffuz çalışması yapmalarını sağlayı-
nız. Anlamını bilemedikleri kelimeleri 
sözlükten bulmalarını isteyiniz.Metni 
kavramaları için öğrencilerinize gerek-
li süreyi veriniz. 

A)  Öğrencilerinizin metinle ilgili etkin-       
      liği önce sözlü sonra yazılı olarak

   cevaplamalarını sağlayınız. Sorula-
   rı sözlü olarak da cevaplamalarını  
  isteyiniz. Tablodaki dilbilgisi konu-
   larıyla ilgili öğrencilerinize kısa 
   açıklama yapınız.  
   Konuyla ilgili örnekler veriniz.   
   Öğrencilerinizden de konuyla ilgili 
   örnekler vermelerini isteyiniz.  
   Öğrencilerinizin konuyu pekiştir-    
   melerini sağlayınız.
  Öğrencilerinizin metindeki örnekle-
   ri incelemelerini, karışık olarak 
   verilen sözcüklerden düz cümle kur-
   malarını sağlayınız. Öğrencilerini-
   zin cevaplarını kontrol ediniz.

B)
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C)  Öğrencilerinizden görselleri kelimelerle 
      eşleştirmelerini sağlayınız. Daha sonra 
      kontrol ediniz.

D) Öğrencilerinizden günlük etkinliklerle ilgili
tercihleri içeren metni verilen kelimelerle 
tamamlamalarını isteyiniz. Öğrencilerini-
zin cevaplarını kontrol ediniz.
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Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme 
sorularını cevaplamaları için gereken süreyi 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol  
ediniz,  var ise yanlışlarını düzeltiniz.

Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin  ek-
sikliklerini tespit ediniz. Bu eksikliklerin gideril-
mesi için farklı etkinlikler düzenleyiniz.
Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencileri-
nizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 4 La communication

• Une conversation téléphonique
• Faire des plans

AUDITION
İletişimle ilgili dinlediklerini anlar.
Telefonda dinlediklerini anlar.
Gelecekle ilgili dinlediği metni an-
lar.

CONVERSATION
Telefonda rahatlıkla iletişim kurar.
Gelecek planlarıyla ilgili tercihlerini 
açıklar.

LECTURE
İletişimle ilgili bir metni, telefon konuşmasının yer aldığı bir metni okur.
Gelecek planlarıyla ilgili bir metni okur.

ÉCRITURE
İletişim ve telefon konuşmasıyla ilgili bir metin yazar.
Gelecek planlarıyla ilgili cümleler yazar.
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Leçon 7 Une conversation téléphonique 

Öğrencilerinizden metindeki resmi
 incelemelerini ve yorumlamalarını
 isteyiniz. Öğrencilerinize konuyla 
ilgili birkaç soru sorunuz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz, öğrencilerinize 
okutunuz ve telaffuz çalışması yap-
tırınız. Öğrencilerinizin anlamlarını 
bilmedikleri kelimeleri sözlükten 
bulmaları ve metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi
veriniz.

A) 

B) 

Öğrencilerinizden metinle ilgi-
li soruları önce sözlü sonra yazılı 
olarak cevaplamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizin verilen iletişim 
aygıtları ile ilgili görselleri ince-
lemelerini,etkinlikteki boşluk dol-
durma sorularını cevaplamalarını 
sağlayınız.
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C) 

D) 

Leçon 8 Faire des plans

Öğrencilerinizden metinle ilgili res-

mi incelemelerini ve resimle ilgili dü-

şüncelerini anlatmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize yemek tarifini birkaç 

kez dinletiniz. Metni öğrencilerinize 

okuyunuz. Öğrencilerinize metni oku-

tunuz, telaffuz çalışması yapmalarını 

sağlayınız. Anlamını bilmedikleri keli-

meleri sözlükten bulmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize metni kavramaları için 

gerekli süreyi veriniz. 

A) 

Öğrencilerinizden resimleri ince-
lemelerini isteyiniz. Öğrencileri-
nizin düşüncelerini verilen açıkla-
malara uygun şekilde sözlü olarak 
ifade etmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizin verilen kelime-
leri uygun sütunlara yerleştirme-
lerini sağlayınız. Öğrencilerinizin 
cevaplarını kontrol ediniz.

Öğrencilerinizden metinle ilgili 

cümleleri okumalarını, yandaki 

kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz
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B)  Öğrencilerinizin verilen kelime- 
      leri kullanmalarını, gelecek ile  
      ilgili cümleler kurmalarını
      sağlayınız.
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C)  

D)  

Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlen-

dirme sorularını cevaplamaları için ge-

reken süreyi veriniz. Öğrencilerinizin 

cevaplarını kontrol ediniz,  yanlışları 

var ise düzeltiniz.

Öğrencilerinizden resmi incele-

melerini isteyiniz. Öğrencileri-

nizin etkinlikte parantez içindeki 

fiilleri kullanmalarını, boşlukları 

uygun şekilde doldurmalarını sağ-

layınız.

Öğrencilerinizin etkinlikte paran-

tez içindeki fiilleri kullanmalarını, 

boşlukları uygun şekilde doldur-

malarını sağlayınız.
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Öğrencilerinizden öz değerlendirme 
formunu işaretlemelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizin eksikliklerini tespit 
ediniz. Bu eksikliklerin giderilmesi 
için farklı etkinlikler düzenleyiniz.

      

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. 
Öğrencilerinizin şarkıyı söylemele-
rini sağlayınız.



36

UNITÉ 5 L’internet

• Le monde internet
• Les réseaux sociaux

AUDITION
Genel Ağ, Genel Ağ dünyası ve sosyal 
medyayla ilgili dinlediklerini anlar.
İnternet kullanımı ve bilgisayar dona-
nımıyla ilgili dinlediklerini anlar.
CONVERSATION
Genel Ağ, Genel Ağ dünyası ve sosyal 
medyayla ilgili konuşur.
Genel Ağ kullanımı ve bilgisayar dona-
nımıyla ilgili konuşur.

LECTURE
Genel Ağ  ve Genel Ağ  dünyasıyla ilgili bir metni okur.
Sosyal medya ve bilgisayar kullanımı ile ilgili bir metni okur.
ÉCRITURE
Genel Ağ ve Genel Ağ dünyasıyla ilgili cümleler yazar.
Sosyal medya ve bilgisayar kullanımı üzerinden cümleler kurar.
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Leçon 9 Le monde internet

Öğrencilerinizden metindeki resmi 
incelemelerini ve yorumlamalarını
 isteyiniz. Öğrencilerinize konuyla 
ilgili birkaç soru sorunuz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz, öğrencilerinize 
okutunuz ve telaffuz çalışması 
yaptırınız. Öğrencilerinizin anlamları
nı bilmedikleri kelimeleri sözlükten 
bulmaları ve metni kavramaları için 
öğrencilerinize gerekli süreyi veriniz.

A) 

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz

 

Öğrencilerinizden görselleri ince-
lemelerini isteyiniz. Öğrencileri-
nizin görselleri, verilen isimlerle 

eşleştirmelerini sağlayınız.
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C) 

D) 

Öğrencilerinizden metni incele-

melerini isteyiniz. Öğrencileri-

nizin verilen kelimeleri uygun 

boşluklara yerleştirmelerini 

sağlayınız.

Öğrencilerinizin verilen sözcük-

leri kullanmalarını, düşüncelerini 

sözlü olarak ifade etmelerini 

sağlayınız.
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Leçon 10 Les réseaux sociaux

Öğrencilerinizden metinle ilgili resmi 
incelemelerini ve resimle ilgili düşün-
celerini anlatmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinize metni birkaç kez
dinletiniz. Metni öğrencilerinize
okuyunuz.
Öğrencilerinize metni okutunuz, 
öğrencilerinizin telaffuz çalışması
 yapmalarını sağlayınız. Öğrencileri-
nizden anlamlarını bilmedikleri keli-
meleri sözlükten bulmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinize metni kavramaları için 
gerekli süreyi veriniz. 

A) 

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgili
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-
melerini isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikteki ifa-
deleri okumalarını, doğru olarak 

işaretlemelerini sağlayınız.
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C)  Öğrencilerinizin verilen kelimeleri uygun
      boşluklara yerleştirmelerini sağlayınız.

D)  Öğrencilerinizin verilen sözcükleri kullanma-
      larını, düşüncelerini sözlü olarak ifade etme-
      lerini sağlayınız.
      Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme  
      sorularını cevaplamaları için gereken süre-
      yi veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını kont-
      rol ediniz,  yanlışları var ise düzeltiniz.
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Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin ek-
sikliklerini tespit ediniz. Bu eksikliklerin 
giderilmesi için farklı etkinlikler düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencilerini-
zin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 6 Les aventures

• Les sports extrêmes
• Les films et les livres d’aventure

AUDITION
Macerayla, tehlikeli sporlarla ilgili 
dinlediklerini anlar.
Macera  roman ve filmleri konusunda 
dinlediklerini anlar.

CONVERSATION
Macera ve tehlikeli sporlardan bahse-
der.
Macera roman ve filmleri hakkında 
konuşur.

LECTURE
Macera ve tehlikeli sporlarla ilgili metinleri okur.
Macera roman ve filmleri konu alan metinleri okur.
ÉCRITURE
Macera ve tehlikeli sporlar ilgili cümleler kurar.
Macera roman ve filmleriyle ilgili cümleler kurar.
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Leçon 11 Les sports extrêmes

Öğrencilerinizden metindeki görseli 
incelemelerini ve yorumlamalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinize konuyla 
ilgili birkaç soru sorunuz. Metni
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuzve öğrencilerinize 
okutunuz, telaffuz çalışması yaptırınız. 
Öğrencilerinizin anlamlarını bilme-
dikleri kelimeleri sözlükten bulmaları 
ve metni kavramaları için öğrencile
rinize gerekli süreyi veriniz.

A)  Öğrencilerinizden metinle ilgili 
soruları sözlü ve yazılı olarak 
cevaplamalarını isteyiniz.
Konu ile ilgili dilbilgisi konusunu 
kısaca anlatınız. Öğrencilerinize 
yazılı örnekleri inceletiniz. 
Konu ile ilgili birkaç örnek 
veriniz, öğrencilerinizden de 
örnekler vermelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen 
görselleri incelemelerini, verilen 
kelimeleri uygun boşluklara 

yerleştirmelerini sağlayınız.

B) 
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C) 

D) 

Öğrencilerinizden spor dalların-

dan hangisiyle ilgilendiklerini 

sözlü olarak belirtmelerini 

isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikteki 

boşlukları verilen fiiller ile uygun 

şekilde doldurmalarını sağlayınız.
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Leçon12 Les films et les livres  
d’aventures
Öğrencilerinizden metinle ilgili resmi
 incelemelerini, düşüncelerini anlat-
malarını isteyiniz. Konuşma metnini 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz. 
Öğrencilerinizin metni okumalarını ve 
telaffuz çalışması yapmalarını sağlayı-
nız. Öğrencilerinizin anlamını bilme-
dikleri kelimeleri sözlükten bulmaları
 ve metni kavramaları için öğrencileri-
nize gerekli süreyi veriniz. Öğrencile-
rinizden konuşmanın bir kısmını ya da 
tamamını canlandırmalarını isteyiniz. 

A)

B) 

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz

Öğrencilerinizden daha önce oku-
dukları bir kitabı etkinlikte verilen 
başlıklara göre tanıtmalarını iste-
yiniz. Öğrencilerinize hangi tür 
kitaplarla ilgilendikleri ile ilgili 
sorular sorunuz. Öğrencilerinizin 
sorulara cevap vermelerini sağla-
yınız.
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C)  Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini
      isteyiniz. Öğrencilerinizin görselleri, verilen
      isimlerle eşleştirmelerini sağlayınız. 

    

  
      Öğrencilerinizden etkinlikte verilen konular
      dan birini seçmelerini, konu hakkında küçük
      bir konuşma yapmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme 
sorularını cevaplamaları için gereken süreyi veri-
niz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz, 
yanlışları var ise düzeltiniz.

D)
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Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin
eksikliklerini tespit ediniz. Bu eksikliklerin
giderilmesi için farklı etkinlikler düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencileri-
nizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 7 Le tourisme

• La description d’une ville
• La destination

AUDITION
Turizm ve turistik yerlerle ilgili dinle-
diklerini anlar.
Bir şehirle ilgili dinlediklerini anlar.
Turistik şehirlerle ilgili dinlediği karşı-
laştırma cümlelerini anlar.

CONVERSATION
Turizm ve turistik yerlerle ilgili konuş-
malar yapar.
Bir şehri tasvir eder.
Turistik şehirler ve yerler arasında kar-
şılaştırma yapar.

LECTURE
Turizm ve turistik yerlerle ilgili bir metni okur.
Turistik şehirlerle ilgili bir metni okur, anlar.

ÉCRITURE
Turizm ve turistik yerlerle ilgili düşüncelerini yazar.
Bir şehri yazılı olarak tanıtır.
Bir şehrin belli başlı yerlerini tasvir eder.
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Leçon 13 La description d’une ville

Öğrencilerinizden metindeki resmi 
incelemelerini ve yorumlamalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinize konuyla
 ilgili birkaç soru sorunuz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz, öğrencilerinize 
okutunuz ve telaffuz çalışması 
yaptırınız. Öğrencilerinizin anlam
larını bilmedikleri kelimeleri sözlük
ten bulmaları ve metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz.

A) 

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen görsel-
ler ile isimleri eşleştirmelerini, 
görsellerin altına isimlerini yaz-
malarını isteyiniz. Öğrencilerini-
zin yanlış eşleştirmeleri düzelt-
melerini sağlayınız.



50

Konu ile ilgili gramer konusunu kısaca 
anlatınız. Öğrencilerinize yazılı örnek-
leri inceletiniz. Konu ile ilgili birkaç ör-
nek veriniz,  öğrencilerinizden örnekler 

vermelerini isteyiniz.

C) 

D)

Öğrencilerinizden karşılaştırma 

ve üstünlük cümlelerini tamamla-

malarını isteyiniz. Öğrencilerinize 

doğru cevapları hatırlatınız. 

Öğrencilerinizden verilen görsel-

ler ile isimleri eşleştirmelerini, 

görsellerin altına isimlerini yaz-

malarını isteyiniz. Öğrencilerini-

zin yanlışlarını düzeltiniz.
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Leçon 14 La destination

Öğrencilerinizin metinle ilgili görseli 
incelemelerini ve görsel ile ilgili düşün
celerini anlatmalarını sağlayınız. Ko-
nuşma metnini öğrencilerinize birkaç 
kez dinletiniz. Metni okuyunuz. 
Öğrencilerinizin metni okumalarını 
ve telaffuz çalışması yapmalarını sağ-
layınız. Öğrencilerinizden anlamlarını 
bilmedikleri kelimeleri sözlükten 
bulmalarını isteyiniz.Metni kavrama
ları için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz. 

A) 

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden tablodaki gör-
selleri incelemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizin verilen ifadeler 
ile görselleri eşleştirmelerini, ifa-
delerin başındaki numaraları ilgili 
görselin bulunduğu yere yazma-
larını sağlayınız. Öğrencilerinizin 
cevaplarını kontrol ediniz.
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C)

D)  Öğrencilerinizin etkinlikte verilen ifadeleri 
      kullanmalarını, yol tarifi ile ilgili cümleler-
      deki boşlukları doldurmalarını sağlayınız.

  Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz.

 

Öğrencilerinizden etkinlikteki görselleri 
incelemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 
görsellerdeki sözcükleri kullanmalarını, 
Julie’ye yolu yazılı olarak tarif etmeleri-
ni isteyiniz. Öğrencilerinizin cevaplarını 
kontrol ediniz, yanlışlık var ise düzeltiniz.

Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendir-
me sorularını cevaplamaları için gereken    
süreyi     veriniz.  Öğrencilerinizin cevapları-
nı kontrol ediniz,  yanlışları var ise düzel-
tiniz.
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Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 
eksikliklerini tespit ediniz. Bu eksikliklerin 
giderilmesi için farklı etkinlikler düzenleyiniz.

 Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrenci-
 lerinizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 8 Les obligations

• Les obligations à la maison
• Les obligations à la société

AUDITION
Sosyal ve genel kurallarla ilgili dinle-
diklerini anlar.
Aile ve toplumdaki kurallarla ilgili 
dinlediklerini anlar.

CONVERSATION
Sosyal konularla ilgili konuşma 
yapar.
Evde ve günlük hayatta uyulması 
gereken zorunluluklarla ilgili konuş-
ma yapar.

LECTURE
Toplumun genelinde var olan zorunlulukları okur, anlar.
Günlük hayatta ve ailede mevcut zorunlulukları okur.

ÉCRITURE
Sosyal kurallar ve zorunluluklarla ilgili cümleler yazar.
Günlük hayatta ve ailede mevcut zorunlulukları yazılı olarak ifade eder.
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Leçon 15 Les obligations au sein de la 
famille
Öğrencilerinizden metindeki resmi in-
celemelerini ve yorumlamalarını isteyi-
niz. Öğrencilerinize konuyla ilgili bir-
kaç soru sorunuz. Metni öğrencilerinize 
birkaç kez dinletiniz. Metni okuyunuz, 
öğrencilerinize okutunuz ve telaffuz 
çalışması yaptırınız. Öğrencilerinizin 
anlamlarını bilmedikleri kelimeleri söz-
lükten bulmaları ve metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi veri-
niz.
A)  Öğrencilerinizden metinle ilgili so-
      ruları önce sözlü sonra yazılı olarak  
      cevaplamalarını isteyiniz. 

Konu ile ilgili dilbilgisi konusunu kısa-
ca anlatınız. Öğrencilerinize yazılı 
örnekleri inceletiniz. Konu ile ilgili 
birkaç örnek veriniz, öğrencileriniz-
den örnekler vermelerini isteyiniz.

B) Öğrencilerinizden konu ile ilgili 
karışık verilen kelimeleri kullan-
malarını, sıralı ve anlamlı cümle-
ler hâline getirmelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizin kurduğu cümle-
leri kontrol ediniz. Yanlışlıkları 
düzeltiniz.
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C)

D)

Öğrencilerinizden görselleri, veri-

len kelime ve deyimleri inceleme-

lerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 

harflerle verilen kelime ve deyim-

ler ile rakamlarla verilen görselleri 

eşleştirmelerini sağlayınız. Resim 

üzerindeki rakamları sayı kutu-

cuklarına yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden görselleri ve 

verilen ifadeleri incelemelerini is-

teyiniz. Öğrencilerinizden harfler-

le verilen ifadeler ile rakamlarla 

verilen görselleri eşleştirmelerini 

isteyiniz. Resim üzerindeki ra-

kamları sayı kutucuklarına yaz-

malarını sağlayınız.



57

Leçon 16 Les obligations à la société

Öğrencilerinizden metinle ilgili görseli 
incelemelerini ve görselle ilgili düşün-
celerini anlatmalarını isteyiniz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz. Öğrencilerinizin 
metni okumalarını ve telaffuz çalışma-
sı yapmalarını sağlayınız. Anlamlarını 
bilmedikleri kelimeleri sözlükten bul-
malarını isteyiniz.Metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz. 

A) 

B)

Öğrencilerinizin metinle ilgili et-
kinliği önce sözlü sonra yazılı ola-

rak cevaplamalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizden görselleri ve 
görsellerin altlarındaki ifadeleri 
incelemelerini isteyiniz. Öğrenci-
lerinizin rakamlarla verilen ifade-
leri görsellerin altlarındaki ifade-
lerle tamamlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizin cevaplarını kont-
rol ediniz.
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C) 

Öğrencilerinizden saygı konusundaki düşün-
celerini basit cümlelerle yazılı ifade etmelerini 
isteyiniz.

Öğrencilerinize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemi ile ilgili so-
rular sorunuz. Öğrencilerinize metni okuyunuz. 
Öğrencilerinizin metinle ilgili boşluk doldurma 
etkinliğini yapmalarını sağlayınız. Öğrencileri-
nizin cevaplarını kontrol ediniz.

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen ne-
zaket ifadelerini kullanmalarını, cümle-
lerdeki boşlukları doğru olarak tamam-
lamalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden verilen ifadelerle 
cümleler kurmalarını isteyiniz. Öğren-
cilerinizin cümlelerini kontrol ediniz. 
Yanlışları var ise düzeltiniz.

D)
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Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme so-
rularını cevaplamaları için gereken süreyi veri-
niz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz,  
yanlışları var ise düzeltiniz.

  

Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin ek-
sikliklerini tespit ediniz. 

Bu eksikliklerin giderilmesi için farklı etkinlik-
ler düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencilerini-
zin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 9 Les sciences

• Le portrait d’un scientifique
• La science

AUDITION
Bilim insanları ve buluşlarıyla ilgili 
dinlediklerini anlar.
Bir bilim insanıyla ilgili dinlediği bi-
yografiyi anlar.

CONVERSATION
Bilim insanları ve buluşları hakkında 
konuşma yapar.
Bir bilim insanını ve eserlerini tanı-
tır.

LECTURE
Bilim insanı ve  buluşları ile ilgili bir metin okur.
Bir bilim insanını ve eserlerini tanıtan metinler okur.

ÉCRITURE
Bilim insanları ve buluşları ile ilgili bir yazı yazar.
Bir bilim insanı ve eserlerini tanıtan bir yazı yazar.
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Leçon 17 Portrait d’un scientifique

Öğrencilerinizden metindeki görseli 
incelemelerini ve görseldeki bilim 
insanı hakkında birkaç soru sorunuz. 
Metni öğrencilerinize birkaç kez 
dinletiniz. Metni okuyunuz, öğrenci
lerinize okutunuz ve telaffuz çalışma-
sı yaptırınız. Öğrencilerinizin anlam-
larını bilmedikleri kelimeleri sözlük-
ten bulmaları ve metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi 
veriniz.

A) 

B)

Öğrencilerinizden metinle ilgili 
cümleleri okumalarını, yandaki 
kutucukları doğru olarak işaretle-

melerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen 
açıklamalar ile  görselleri eşleştir-
melerini sağlayınız.
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C) 

.

Öğrencilerinizden görselleri, ve-

rilen kelime ve deyimleri incele-

melerini isteyiniz. Öğrencileri-

nizin harflerle verilen kelime ve 

deyimler ile rakamlarla verilen 

görselleri eşleştirmelerini sağla-

yınız. Resim üzerindeki rakamla-

rı sayı kutucuklarına yazmalarını 

sağlayınız
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D)

Leçon 18 Portrait d’un scientifique

Öğrencilerinizden metinle ilgili görseli 
incelemelerini ve görselle ilgili düşün-
celerini anlatmalarını isteyiniz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz. Öğrencilerinizin 
metni okumalarını ve telaffuz çalışma-
sı yapmalarını sağlayınız. Anlamlarını 
bilmedikleri kelimeleri sözlükten bul-
malarını isteyiniz. Metni kavramaları 
için öğrencilerinize gerekli süreyi ve-
riniz. 

Öğrencilerinizden görselleri ve 

verilen ifadeleri incelemelerini 

isteyiniz. Öğrencilerinizden harf-

lerle verilen ifadeler ile rakamlar-

la verilen görselleri eşleştirmele-

rini isteyiniz. Resim üzerindeki 

rakamları sayı kutucuklarına yaz-

malarını sağlayınız.
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A)

B)

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen sorula-
rı sözlü ve yazılı olarak cevaplamalarını 
sağlayınız.

Öğrencilerinizin rakamlarla verilen ta-
nımların başındaki boşluklara harflerle 
verilen sözcükleri uygun olarak yazmala-
rını sağlayınız. 

Öğrencilerinizden metni incelemeleri-
ni isteyiniz. Öğrencilerinizin etkinlikte 
verilen kelimeleri metindeki boşlukla-
ra doğru olarak yazmalarını sağlayınız, 

C) 

Öğrencilerinizin rakamlarla verilen ifa-
deleri harflerle verilen ifadelerle  eşleş-
tirmelerini sağlayınız. Öğrencilerinize 
etkinliği yapmaları için gerekli süreyi 
veriniz. Öğrencilerinizin sözlü olarak 
etkinliği cevaplamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
anlam ve önemi ile ilgili sorular soru-
nuz. Öğrencilerinize metni okuyunuz.. 
Öğrencilerinizin metinle ilgili boşluk 
doldurma etkinliğini yapmalarını sağ-
layınız. Öğrencilerinizin cevaplarını 
kontrol ediniz.

D) 
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Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme so-
rularını cevaplamaları için gereken süreyi veri-
niz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz,  
yanlışları var ise düzeltiniz.

Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 
eksikliklerini tespit ediniz. 

Bu eksikliklerin giderilmesi için farklı etkinlik-
ler düzenleyiniz.

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencileri-
nizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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UNITÉ 10 Les catastrophes 
naturelles

• Les catastrophes naturelles et ses 
influences
• Avant et apres les catastrophes natu-
relles 

AUDITION
Doğal afetler ve doğal afetlerin etkile-
riyle ilgili dinlediği bir metni anlar.
Doğal afetler ve doğal afetlerin etkile-
riyle ilgili alınması gereken önlemler 
ve sonrasında yapılması gerekenlerle 
ilgili dinlediklerini anlar.

CONVERSATION
Doğal afetler ve etkileriyle ilgili konuşur.
Doğal afetler ile ilgili alınması gereken önlemler ve sonrasında yapılması gerekenleri sözlü 
olarak ifade eder.

LECTURE
Doğal afetlerin etkileriyle ilgili metinleri okur.
Doğal afetler ile ilgili alınması gereken önlemler ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili 
metinleri okur.

ÉCRITURE
Doğal afetler ve doğal afetlerin etkileriyle ilgili kısa yazılar yazar.
Doğal afetler ile ilgili alınması gereken önlemler ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili 
kısa yazılar yazar.



67

Leçon 19 Les catastrophes naturelles 
et ses influences

Öğrencilerinizden metindeki görseli 
incelemelerini ve yorumlamalarını
 isteyiniz. Öğrencilerinize doğal afet-
ler ile ilgili sorular sorunuz. Metni 
öğrencilerinize birkaç kez dinletiniz. 
Metni okuyunuz, öğrencilerinize 
okutunuz ve telaffuz çalışması yaptı
rınız. Öğrencilerinizin anlamlarını
bilmedikleri kelimeleri sözlükten 
bulmaları ve metni kavramaları için 
öğrencilerinize gerekli süreyi veriniz.

A) Öğrencilerinizden metinle ilgili 
soruları önce sözlü sonra yazılı
olarak cevaplamalarını isteyiniz. 
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B) 

C) 

Öğrencilerinizden etkinlikteki
görselleri incelemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizin rakamlarla verilen 
ifadeleri harflerle verilen görseller-
le eşleştirmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizden etkinlikte 

verilen görselleri incelemelerini 

isteyiniz. Öğrencilerinizin görsel-

lerle ilgili seçeneklerden doğru 

olanı işaretlemelerini sağlayınız.



69

D)  Öğrencilerinizden verilen ifadeleri  

      kullanmalarını, istenen konuda kısa  

      bir yazı yazmalarını isteyiniz. Öğ-

      rencilerinize gerekli süreyi veriniz.

Leçon 20 Avant et après les 

catastrophes naturelles

Öğrencilerinizden metindeki görse-

li ve konu başlığını incelemelerini 

isteyiniz. Öğrencilerinize konu ile 

ilgili sorular sorunuz. Metni öğrenci-

lerinize birkaç kez dinletiniz. Metni 

okuyunuz, öğrencilerinize okutunuz 

ve telaffuz çalışması yaptırınız.

 Öğrencilerinizin anlamlarını bilme-

dikleri kelimeleri sözlükten bulmaları 

ve metni kavramaları için öğrencileri-

nize gerekli süreyi veriniz.
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A)   Öğrencilerinizin metinle ilgili etkinliği 
       sözlü ve yazılı olarak cevaplamalarını sağ-
       layınız.

B)   Öğrencilerinizin kutucuk içinde verilen 
       konu başlıklarını uygun boşluklara yerleş-
       tirmelerini sağlayınız. Öğrencilerinize ge-
       rekli süreyi veriniz.

C)   Öğrencilerinizin rakam ile verilen ifadeleri
       harf ile verilen tanımlarla eşleştirmelerini
       sağlayınız. Öğrencilerinize gerekli süreyi 
       veriniz.

D)   Öğrencilerinizden etkinlikte verilen açıkla-
        maları okumalarını isteyiniz. Verilen açıkla- 
        maları istenen şekilde noktalı yerlere yaz- 
        malarını sağlayınız. Yazmaları için öğrenci-
        lerinize gerekli süreyi veriniz.
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Öğrencilerinize üniteyle ilgili değerlendirme
sorularını cevaplamaları için gereken süreyi
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol 
ediniz, yanlışları var ise düzeltiniz.

Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 
eksikliklerini tespit ediniz.

Bu eksikliklerin giderilmesi için farklı etkinlik-
ler düzenleyiniz.      

Öğrencilerinize şarkıyı dinletiniz. Öğrencileri-
nizin şarkıyı söylemelerini sağlayınız.
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Méthode de Français
Corrigés du cahier d’activités

UNITÉ 1 L’amitié

Leçon 1 L’invitation

A) 1. Mila invite Léa à son anniversaire.
     2. Parce que le même jour est l’anniversaire de sa petite sœur.
     3. Oui, c’est le même jour.
 
B) 1. Je suis occupé(e).
     2. Volontiers !
     3. C’est impossible pour moi.
     4. Merci, ça ne me dit rien.
     5. Avec plaisir !
     6. Oui, je veux bien !
 
C) 1. d  2. f  3. a  4. e  5. b  6. c

D) Cher Mila,
     C’est tes gentil de m’inviter à la montagne pour le week-end prochain. Malheureusement je    
     ne   pourrai pas venir. Parce que j’ai promis à tante Amélie d’aller chez elle à la campagne. Ce
     sera pour une autre fois. Encore merci.
         Gros bisous,
               Clair

Leçon 2 Demander la permission
 
 A)  
 

B) 1. bonne
2. bien
3. bien
4. bon
5. bien
6. bien
7. bonnes-bien
8. bien
9. bien
10. bon

1. Non, il n’est pas libre le week-end.
2. Paul va aller au cinéma.
3. Il va préparer un examen de français.
4. Non, il n’y a personne pour aider Louis. 
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C) 1. mieux
     2. meilleure
     3. meilleures
     4. mieux
     5. mieux  
 
D)  1. meilleure
      2. les meilleurs
      3. meilleur
      4. les meilleures
      5. le meilleur
      6. la meilleure
      7. meilleures
      8. meilleurs

UNITÉ 2 La jeunesse

Leçon 3 Exprimer la préférence
 
A) 1. Elle fait du sport parfois le dimanche quand il fait beau.
     2. Elle joue du piano tous les jours.
     3. Non, elle invite très rarement ses amis chez elle.
     4. Non, elle ne sort jamais avec ses collègues.
 
B) 1. Elle regarde rarement la télé.
     2. Elle va souvent à Londres.
     3. Elle ne se lève jamais avant huit heures.
     4. Elle est rarement attentive dans la classe.
     5. Elle va à la plage de temps en temps.
     6. Elle monte son cheval de tems en temps.
     7. Elle prend toujours du café au petit déjeuner.
     8. Elle conduit toujours trop vite.
     9. Elle ne va jamais au restaurant le samedi 
 
C) 1. Cet enfant est rarement turbulent.
     2. Tom ne va jamais au restaurant avec ses amis.
     3. Mon fils mange souvent les carottes.
     4. Vont-ils toujours au travaille à pied ?
     5. Ce garçon ne joue jamais au football avec ses amis.
     6. Elle sort rarement le week-end.
 
D) La réponse peut changer.
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Leçon 4 Les goûts
 
A) 1. V
     2. F
     3. F
     4. V
     5. V
     6. F
 
B) 1. repas
     2. rigoureux
     3. garde
     4. soupe
     5. déguste
     6. trouve  
 
C) 1. pain
     2. œuf
     3. viande
     4. eau
     5. soupe
     6. hamburger
     7. poulet

D) Les réponses peuvent changer.

UNITÉ 3 La recette

Leçon 5 Les consignes

A) 1. Respecte-sois
     2. apporte- mâche
     3. Joue
     4. écoute-sois
     5. Apporte
     6. Lève
     7. frappe
     8. Écoute-respecte

B)  1. Écoutez
      2. Répétez
      3. Regardez
      4. Lisez
      5. Répondez
      6. Traduisez
      7. Je ne comprends pas.
      8. Parlez plus fort.
      9. Écrivez
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C)  1. Répétez s’il vous plaît.
      2. Lisez attentivement le texte.

3. Sortez votre livre et cahier.
4. Aide tes camarades.
5. Respectez les consignes de sécurité.
6. Complétez le paragraphe avec les adjectifs.
7. Travaille de ton mieux.
8. Levez la main vous voulez prendre la parole.
9. Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents.
10. Cédez votre place aux personnes âgées dans le bus.

D) 

Leçon 6 Les aliments et les ustensiles

A) 1. Les légumes et les fruits
     2. La viande, le poisson et les œufs
     3. L’eau
     4. Le lait et les produits laitiers.
     5. Produits sucrés
B) 1. d 2. b  3. f  4. a  5. e  6. c

  

   

     
S U L M E C O U T E Z O

W T F E C R I V E Z H M

A M U D E E I F A B J X

S B R H L P A R L E Z E

S A E D V E R Q Z C H S

O H S Y E T E I X R N S

C T P O p E W Y L K G A

I W E H R Z O J I W H Y

E L C X U N U P T Q Z E

Z P T R A V A I L L E Z

Q G E T S C N X I D Y G

O I Z S O U L I G N E Z

U X K I Y D J Y Z T K Y

L E V E Z Y W Q R I R O
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C) 1. k 2. e 3. c 4. d 5. m 6. l 7. h 8. a 9. g 10. f 11. b 12. j

D) 1. l’eau, le jus de fruit, l’orangeade
     2. la tomate, les olives, l’asperge, la courgette, la salade, les pommes de terre
     3. le poulet, le jambon, le bœuf, la saucisson
     4. le beurre, la yaourt, le fromage, le lait
     5. les crêpes, les biscuits, les gouffres, la tarte, le pain
     6. la cerise, la prune, le pamplemousse, la fraise, la pêche, la pomme

UNITÉ 4 La communication

Leçon 7 Une conversation téléphonique

A) 1. V 2. F 3. V 4. F 5. V 

B) 1. le téléphone portable
     2. l’ordinateur
     3. le fax
     4. la lettre
     5. le téléphoné
     6. le télégraphe
     7. le journal
     8. la télévision

C)  1. e  2. a  3. d  4. c  5. b

D)  1. f  2. e  3. b  4. d  5. a  6. c

Leçon 8 Faire des plans

A) 1. Allons aller
     2. allons rester
     3. vont venir
     4. vont visiter
     5. allons passer
     6. allons jouer
     7. allons nager
     8. va manger
     9. vais apprendre
     10. vais envoyer
     11. allons arriver

B) 1. Ils ne vont pas vouloir  aller au cinéma.
     2. je vais me doucher avec de l’eau froide.
     3. Nous allons voir beaucoup de choses.
     4. Vous allez aller à la piscine avec eux.
     5. L’année prochaine tu vas étudier le français à Ryon.
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C)  1. sortirons
      2. perdra
      3. partira (vert.)
      3. prendrai (horz.)
      4. feras
      5. souviendrons
      6. tiendront
      7. courra
      8. promènerons
      9. ira
      10. lirai
      11. mangeras
      12. feront
      13. irez
      14. verrez
      15. verrai
      16. sentirons
      17. toucherez 
D) 1. veut aller au lycée de l’Anatolie.
     2. veut étudier la faculté de droit.
     3. Elle veut être avocat réussi.
     4. Elle veut se marier.
     5. veut avoir d’enfant.

UNITÉ 5 L’internet

Leçon 9 Le monde internet

A) 1. l’adresse mail
     2. la pièce jointe
     3. le commentaire
     4. l’écran
     5. la souris
     6. le moteur de recherche
     7. la clé USB
     8. le clavier
     9. l’ordinateur
     10. le lap-top

B)  1. O 2. N 3. T  4. R 5. O 6. U 7. V 8. E 9. D 10. E 11. T 
      12. O 13. U 14. T 15. S 16. U 17. R 18. L 19. E 20. N 21. E 22. T

C) 1. e 2. h 3. d 4. a 5. b 6. c 7. g 8. f 
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D) H Q F J R E G R A H C E L E T

D I X R R E T N A M I R P M I

O L E I C I G O L J A R O R E

S F T S W S I R U O S R G R N

S M M I A A A D F I C H I E R

I O B O I I D I S Q U E T T E

E N U O N S I N V P K D P C G

R I X R E I V A L C O T R U I

D T J J S R T T T B J A S R S

J E H P X E H E D N N Y Q R T

D U C U R S E U R J T U I X R

J R U N B F G R X R H P S P E

S Q C E S A U V E G A R D E R

O V A W Y Q R Q X K I P H R N

T E L E V E R S E R E M Y X E
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Leçon 10 Les réseaux sociaux

A)  1. Un réseau social est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer 
         entre  elles.
      2. La gratuite de son utilisation et de sa facilité d’accès sont les avantages des réseaux sociaux.
      3. Ils utilisent les réseaux sociaux pour partager des informations, des liens, des 

           centres d’intérêts, rechercher des personnes, publier des photos, des vidéos, etc. …
      4. Ils utilisent pour générer du business, pour faire connaitre leur entreprise, leurs 
         services, suivre les tendances actuelles, optimiser leurs recrutements, etc. …

B) 1. Scanner   2. Logıcıel   3. Câble   4. Internaute    5. Blogue   6. Imprımante     
     7. Document   8. Clavıer    9. Passe    10. Réseaux     11. Courrıel      12. Sourıs  
     13. Mémoıre     14. Allumer        15. Ecran      16. Sıte      17. Touche      18. Ordınateur
 
C) 1. V 2. F 3. V 4. F 5. V

 D) 1. Il prend le petit dejeuner à huit heures.
      2. Il sort à 8h 30.
      3. Il fait du sport à 9h.
      4. Il prend le cour d’anglais à 10h 30.
      5. Il va au piscine à 13h.
      6. Il rencontre ses amis à 15h et demie.
      7. Il dine avec sa famille à 19h.
      8. Il regarde la telle à 21h.
      9. Il lit le roman à 21h et demie.
      10. Il dort à 23h
.
UNITÉ 6 Les aventures
Leçon 11 Les sports extrêmes

A) 1. le canoë
     2. le camping
     3. le rafting
     4. l’escalade

B) 1. le parachutisme
     2. le ski de vitesse
     3. le moto-cross
     4. le saut à l’élastique
     5. le camping
     6. le rafting
     7. l’escalade
     8. le vélo tout terrain 
     9. l’alpinisme

C) 1. e      2. b      3. d       4. a       5. c

D) La réponse peut changer.

H Q F J R E G R A H C E L E T

D I X R R E T N A M I R P M I

O L E I C I G O L J A R O R E

S F T S W S I R U O S R G R N

S M M I A A A D F I C H I E R

I O B O I I D I S Q U E T T E

E N U O N S I N V P K D P C G

R I X R E I V A L C O T R U I

D T J J S R T T T B J A S R S

J E H P X E H E D N N Y Q R T

D U C U R S E U R J T U I X R

J R U N B F G R X R H P S P E

S Q C E S A U V E G A R D E R

O V A W Y Q R Q X K I P H R N

T E L E V E R S E R E M Y X E
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Leçon 12 Les films et les livres d’aventures

A) 1. C’est ‘J’ai raté l’avion !’
     2. Chris Columbus a réalisé le film.
     3. Macaulay Culkin, Catherine O’hara et Joe Pesci jouent dans le film.
     4. Il est sorti en 1991 en Turquie.
     5. Il est un film d’aventure et comédie.
B) Les réponses peuvent changer.

C) 1. était     2. neigeait     3. avaient     4. semblait     5. étais     6. toussais     7. se caressait      
     8. dormait     9. regardaient      10. avait 

D) 1. dormait      2. avait     3. étudiaient     4. faisait     5. était    6. neigeait    7. racontait      
     8. étais       9. habitions      10. courais

UNITÉ 7  Le tourisme

Leçon 13 La description d’une ville

A) 1. V     2. F     3. V     4. F     5. F      6. V     7. F

B) 1. e     2. g      3. a      4. f      5. h      6. d      7. b      8. c

C) 1. moins rapide que
     2. plus cher que 
     3. meilleur …. que
     4. plus longs que
     5. moins grand que
     6. moins régulier que

D) a) 1. V     2. V     3. V     4. F      5. F     6. F     7. F      8. F      9. F     10. F
     b) 1. Cendrillon est la plus élégante.
         2. Franky est le plus horrible.
         3. Henry est le plus pauvre.
         4. Régis est le plus malhonnête.
         5. Martin est le plus intelligent.
         6. Jose est la plus triste.
         7. Jimmy est le plus maigre.
         8. Peter est le plus faible.
         9. Bernard est le moins à la mache. 

Leçon 14 La destination

A) 1. se trouve    2. prenez     3. gauche     4. librairie      5. continuez     6. tournez   7. jusqu’à        
     8. le coin       9. passez      10. bout        11. Droite
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B)  1. Prenez à droite au feu.
      2. Passez devant une boulangerie.
      3. C’est sur votre droite.
      4. C’est au bout de la rue à droite.
      5. Prenez la deuxième rue à gauche.
      6. Allez tout droit.
      7. C’est en face de l’hôpital.
      8. Tournez à la première rue à gauche.
      9. Tournez à la première rue à droite.
      10. Tournez à gauche au feu.
      11. C’est au bout de la rue.
      12. Prenez la deuxième rue à droite.

C) 1. c      2. b      3. d       4. a      5. e

D) 1. la piscine      2. le centre sportif     3. l’église     4. le cinéma      5. l’aéroport     6. La rue  
     7. le bâtiment     8. la pâtisserie     9. le chemin     10. la gare    11. le stade      
     12. le gratte-ciel      13. la boucherie     14. la boulangerie     15. le magasin

UNITÉ 15 Les obligations

Leçon 11 Les obligations à la maison

A) 1. F      2. V     3. F     4. F     5. V

B) 1. i     2. g     3. c      4. b     5. m     6. h     7. e     8. f     9. a     10. l   11. k     12. j 

C) 1. devez     2. devons     3. doit    4. devez    5. dois     6. dois    7. doit    8. dois    
     9. doit      10. devez

D)  Il faut (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)

Leçon 16 Les obligations à la société

A) 1. F       2. V     3. V      4. F     5. F

B) 1.c       2. f      3. h     4. a      5. g     6. b      7. e     8. d

C) 1. devez     2. doivent     3. doit     4. doit     5. doit     6. devez     7. doit     8. devez     
     9. dois     10. dois      11. doit      12. devez     13. dois

D) 1. Il ne faut pas aller au cinéma.
     2. Il faut faire les devoirs.
     3. Non, il ne faut pas être en retard.
     4. Il ne faut pas dormir.
     5. Il faut être ponctuel.
     6. Il faut aller à Paris.
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UNITÉ 9 Les sciences
Leçon 17 Portrait d’un scientifique
A) 1. F     2. V    3. V     4. F     5. V    6. V
B) 1. e      2. c    3. d     4. a    5. b
C) 1. est tombé                      2. es sorti                  3. avez dessiné    
     4. sont montés                  5. sommes entrés      6. est allés
     7. est venu     8. est mort                9. a vu
     10. ai regarde                  11. est arrivé             12. es parti
     13. avons eu                    14. ont travaillé        15. sommes nés
D) 1. suis arrivé         2. suis entré        3. ai vu       4. est monté       5. est sorti      6. ai crié
     7. est venu
Leçon 18 La science
A) 1. Il est à Paris.
     2. Le code Hammourabi, La Venus de Mila, La Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté 
       guidant le peuple d’Eugène Delacroix sont les œuvres les plus appréciées du musée.
     3. Ils sont des peintures des sculptures, des objets archéologiques.
     4. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus 
        nombreux.
B) 1.V     2. F     3. F     4. V      5. F
C) 1. Pédagogie      2. Philologie     3. Épistémologie     4. Géologie    5. Archéologie   
      6. Astrologie 

W R T Y O V D K A P U L M A E D W

C O N D U I T A K H N K S X R I Y

A S S I S A V O D F F N P D A H N

E V B W F M B V E X Z S R O M F F

W A S E A D Y C U A F T I V E I A

N O P L U B T R S Z A R S P D O L

V O U L U Z J U G U N V Q M I U L

T A D P R O X O U E U T A E L V U

P O V W I S R V Z N L S K H J E O

E T E K G P T F C M A E Z C F R D

I E D F R E Ç U P I K L H W B T Y

N A S O D F L N A S F I B O M A Q

T E K Y A Q S W X S D A S F D Y C

S F S A Z L U O B S Q T U R S S A

D)
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UNITÉ 10 Les catastrophes naturelles

Leçon 19 Les catastrophes et ses influences

A) 1. Elle est un évènement d’origine naturelle, subi et brutal, qui provoque des boulever-
         sements importants. 
     2. Elle peut engendrer de grands dégâts matériels et humains.
     3. Le bilan humain est passé à plus de 340 morts.
     4. Près de 100.000 habitants sont évacués à cause d’un volcan sur l’île de Bali.
     5. Il faut savoir développer une culture de prévention urgente.

B) 1. e    2.      3. a    4. f   5. c 6. d

C) 1. sècheresse 2. sinistrés 3. éboulement    4. s’écrouler      5. s’abattent      6. balayé          
     7. évacuées 8. bilan 9. morts

D) 3, 5, 2, 4, 6, 1

Leçon 20 Avant et après les catastrophes naturelles

A) 1. V   2. V   3. F    4. V   5. F 

B) 1. mouvement de terrain 
     2. instable
     3. fortes pluies
     4. construire

C) 1. Il faut évacuer sur les points hauts repères.
     2. Il faut porter un masque si l’air est trop chargé en gaz.
     3. Il faut évacuer rapidement les lieux.
     4. Il faut téléphoner immédiatement au 110.
     5. Il faut protéger la tête avec les bras.
     6. Il faut s’éloigner à la plage.

D) 1. Glissement 2. Incendie 3. Séisme       4. Tsunami      5. Volcanique 6. Inondation 


