
Türkiye’de Yaz Mevsimi (B2)

Bir yılda toplam dört mevsim vardır. Bunlar; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Yaz mevsimi bu
mevsimlerden en sıcak olanıdır. Yaz mevsimi kuzey yarım kürede 22 Haziran'da başlar ve 22 Eylül'de
biter.

Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsiminin içindeki aylardır. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayına göre
daha serin geçer. Bu mevsimde doğanın birçok faydasından yararlanırız. Özellikle güneş ışınlarından D
vitamini alırız. İnsanlar denizin olduğu bölgelere giderek hem güneşlenirler hem de serinlerler.

Türkiye'de yaz mevsiminde tatil yapmak oldukça eğlencelidir. Denizde tekne turu yapmak, sahilde
güneşlenmek ve havuzda yüzmek çok keyiflidir. Özellikle aileler çocukları ile birlikte çok güzel vakit
geçirirler.

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında birçok doğal güzellik vardır. Yaz mevsiminde bu doğal güzellikleri
seyretmek çok rahatlatıcıdır. Harika manzara fotoğrafları çekmek hem çok keyifli hem de çok kolaydır.

Yaz mevsimi meyveleri de oldukça çeşitlidir. Türkiye'de bu mevsimde; kiraz, çilek, üzüm, karpuz, kavun
erik gibi birçok lezzetli ve sulu meyve yetişir. Bu bol sulu meyve yemek sıcaklardan dolayı kaybettiğimiz
sıvıları geri almamıza yardımcı olur.

Yaz mevsimini Türkiye'de geçirmek çok keyifli ve eğlencelidir.

Did you understand the text?

1) Bir yılda toplam kaç mevsim vardır?

Üç mevsim
Beş mevsim
İki mevsim
Dört mevsim

a)
b)
c)
d)

2) Yaz mevsimi kuzey yarım kürede
……………………….. da başlar ve ………………….  de
biter.

12 Haziran, 12 Eylül

22 Haziran, 22 Eylül

22 Eylül, 22 Haziran

01 Haziran, 01 Eylül

a)

b)

c)

d)

3) Hangisi yaz mevsimi aylarından değildir?

Haziran
Temmuz
Ağustos
Ocak

a)
b)
c)
d)

4) Güneş ışınlarından hangi vitamini alırız?

A vitamini

C vitamini

D vitamini

B vitamini

a)

b)

c)

d)

5) Türkiye'nin ……………….. kıyılarında birçok
doğal güzellik vardır.

Akdeniz
Karadeniz
Güney
Batı

a)
b)
c)
d)

6) Hangisi yaz mevsimi meyvesi değildir?

Portakal

Üzüm

Erik

Karpuz

a)

b)

c)

d)
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