
Güzel Evim (A2)

Benim büyük bir evim var. Evde iki yatak odası, bir salon, bir banyo ve bir mutfak var. Eşyalarım yeni ve
çok renkli.

Salonda mavi, beyaz, kahverengi ve sarı eşyalar var, siyah renk yok. Televizyonum kahverengi,
koltuğum konforlu ve beyaz, minderlerim sarı ve perdelerim mavi. Koltuğun altında dikdörtgen, beyaz
bir halı var.

Büyük yatak odası mor ve gri, küçük yatak odası ise mavi ve yeşil. Duvarlar beyaz ve zemin açık
kahverengi. Büyük ve küçük odada yatak, masa, sandalye, gardırop ve ayna var. Büyük yatak odasında
iki pencere ve iki büyük perde var. Küçük yatak odasında ise bir adet pencere ve ufak, modern bir
perde var. 

Büyük bir banyom var. Banyoda bir duş, tuvalet, lavabo ve çamaşır makinesi var. Lavabo küçük ve
yuvarlak. Lavabonun üstünde bir ayna var. Duvarda iki büyük ve iki küçük havlu var. Büyük havlular gri,
küçük havlular ise krem renk.

Mutfak çok güzel. Mutfakta bir buzdolabı, iki yeni fırın, bir ocak, bir geniş lavabo, bir yuvarlak masa ve
dört sandalye var. Masa ve sandalyeler beyaz, buzdolabı ve fırınlar kırmızı ve ocak siyah renk.

Evim çok geniş, güzel ve konforlu. Burada gerçekten mutluyum ve evimi çok seviyorum.

Did you understand the text?

1) Dikdörtgen halı nerede?

Televizyonun altında
Koltuğun altında
Perdenin altında
Minderlerin altında

a)
b)
c)
d)

2) Salonda ne renk yok?

Sarı

Kahverengi

Siyah

Mavi

a)

b)

c)

d)

3) Küçük oda ne renk?

Yeşil ve Mavi
Mor ve Yeşil
Mavi ve Gri
Kırmızı ve Mavi

a)
b)
c)
d)

4) Yatak odalarında hangi eşya yok?

Gardırop

Ayna

Yatak

Televizyon

a)

b)

c)

d)

5) Mutfakta kaç adet sandalye var?

Altı
Beş
Dört
Üç

a)
b)
c)
d)

6) Bu ev...

geniş, güzel, tatlı

konforlu, geniş, güzel

dar, çirkin, küçük

geniş, güzel, basit

a)

b)

c)

d)
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