12 SINIF 6.ÜNİTE KONU ANLATIMI
SAYIN HOCAM DİNLEME METİNLERİ AKILLI TAHTA ÇALIŞMIYORSA EN ARKA SAYFALARDA HÖRTEXTE LEHRBUCH YA DA SCHÜLERBUCH ARBEİTSBUCH VAR. ÇALIŞMA KİTABININ DA ÇÖZÜMLERİ DE VAR
SAYFA 61
BİLİNMEYEN KELİMELER
Kitabın giriş sayfasındaki isimlerin çoğu çoğul ve çoğulda tek artikel var. Tekillerini yazıyorum
das Huhn = tavuk 	die Kuh: inek	die Ziege: keçi
leben= yaşamak		das Bauernhaus: çiftlik evi
das Land: ülke kara , arazi , kırsal kesim
essen (isst düzensiz): yemek yemek
gesund: sağlıklı			der Bauernhof: çiftlik
pflanzen : (ağaç) dikmek		selbst: kendi
der Kürbis: bal kabağı 		die Tomate: domates
die Gurke: salatalık 		fahren: sürmek , araçla gitmek
Es gibt= bir kalıptır var haben fiili yerine kullanılabilir
Grillmöglichkeit: ızgara yapma olanakları	das Tier: hayvan
sich freuen auf Akkusativ: bir şeye sevinmek (edatlı ve dönüşlü)
die Streicheleinheit: okşama (hayvan)

ÇÖZÜM
(Soldan sağa) F / D / B / E / C / A 

SAYFA 62 
Auf dem Bauernhof: Çiftlikte
1. Selin Çİftlikte 	    2.Türkiyede Tatil	3.Doğada Spor Etkinlikleri
a) Hangi başlık uygundur?
b) Metni bir defa daha dinleyiniz ve parçalanmış metni doğru sıralamaya koyunuz!
der Großvater: büyük baba		der Besuch: Misafir , ziyaretçi
abends: akşamları 		zusammen: birlikte , beraber
unterhalten: sohbet etmek		gefällen: beğenmek
sehr: çok (daha çok duygu vs) 	Alle: herkes
glücklich: mutlu		das Ramadanfest: ramazan bayramı 
zum: yönelme eki 	die Großeltern: büyük anne
nach: bu edat ülkeler şehirler ile kullanıldığında yönelme ; isimle birlikte kullanıldığında  ... den dan sonra aşağıda kuralı yazacam hocam 	Schwaig: küçük bir yer  
München: bir şehir  	haben: sahip olmak
dort: orada 	 groß: üzerindeki çekim ekleridir. 
die Großmutter: büyük anne 	vor/bereiten: hazırla(n): ayrılabilen fiil daha önceden anlatılmış ama yine hatırlatim . Cümlede görüldüğü gibi fiil kısımı özneye göre çekimlenir ek kıssım cümle sonunda yer alır.
traditionell: geleneksel 		Gerichte: mutfak
der Verwandte: akraba		besuchen: ziyaret etmek
die Oma: çocuk dilinde büyük anne (nene) 	
servieren: servis etmek	selbstgebacken: kendi fırınlamış (diğer kısım ek Baklavanın Artikeli das olduğu için aslında sıfat çekimlerini 11 sinifta gördüler sıfat fiil) 
der Tee: çay 	auf/stehen: uyanmak		  morgens: sabah
Festtag: bayram günü		früh: erken
der Vater: baba		 gehen: gitmek 	       die Moschee: cami
beten: genel olarak ibadet  yapmak dua etmek ancak kast edilen nabaz. 			frühstücken: kahvaltı yapmak
Danach: daha sonra		 melken: sağmak
füttern: (hayvan) beslemek 	Cousine: kuzen 
oft: sıklıkla	der Wald: ormak	 
spazieren: gezmek 		 grillen: ızgara yapmak 
machen: yapmak		Spaß machen/haben: eğlenceli olmak 		wollen: (modalverb) istemek niyetinde olmak bleiben: kalmak

Präposition nach + Dativ - Nach edatı daima ismin -e halinde kullanılır , 
Nach dem Kurs geht sie ins Kino.  (der Kurs)
Ich spiele nach der Schule Fußball. (die Schule)
Nach dem Festgebet machen wir Frühstück (das Festgebet ) 
Nach den Sutunden rennen die Schule auf den Schulhof (Plural Tekil Stunde - Çoğul: Stunden: dersler ikinci -n ekine gerek yok)
Nach edatının önündeki sözcüğün Artikeli der ya da das ise dem 'e die ise der çoğul ise den ... ismin çoğulunda -n yok ise sonu na -n eki eklenir.
1A - ÇÖZÜM
Selin ist auf dem Bauernhof.
1B ÇÖZÜM
1. Wir fahren meistens zum Ramadanfest. zu unseren Großeltern nach Deutschland. ...
2. Mein Großvater freut sich immer auf unseren Besuch. ...
3. Meine Großeltern stehen morgens am Festtag  sehr früh auf. ...
4. Die Verwandten besuchen uns. ...
5. Meine Cousinen und ich gehen oft im Wald spazieren und grillen
1C ÇÖZÜM
Die Familie feiert das Ramadanfest in München.

