
Yaşadığım Şehir (A2)

Merhaba, ben Mehmet. Size yaşadığım şehri ve mahalleyi anlatmak istiyorum. Ben Konya'da
yaşıyorum ve yaşadığım şehri çok seviyorum. Konya yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük
şehridir. Şehrimizde birçok alışveriş merkezi, hastane, futbol sahası, üniversite vardır. Ağabeyim
buradaki üniversitede öğrenci. Ben de liseyi bitirdikten sonra buradaki üniversiteye gitmek istiyorum.

Mahallemizde bir tane lise, bir tane hastane ve birçok market vardır. Bizim evimiz hastaneye çok yakın.
Ama evimiz liseye çok uzak. Bu yüzden ben okula servis ile gidiyorum. Annem alışverişi
mahallemizdeki marketlerden yapar. Ancak bazen büyük alışveriş merkezine gideriz. Alışveriş merkezi
evimize uzak olduğu için araba ile gidiyoruz.

Mahallemizde büyük bir park var. Arkadaşlarımla parkta buluşmayı çok seviyorum. Burada buluşup
bazen futbol oynuyoruz bazen de voleybol oynuyoruz. Parkın içinde çocuklar için de bir oyun alanı var.
Annem küçük kardeşimi bu oyun alanına getirir. Parkın hemen karşındaki dondurmacının
dondurmaları çok güzeldir. Oyun oynadıktan sonra dondurma yemek kadar keyiflisi yok.

Şehrimizde çok güzel bir bisiklet parkuru da var. Ağabeyim ile birlikte akşamları bisiklet sürmek için
dışarı çıkarız. Bisiklet sürmek çok eğlenceli ve keyifli. Ayrıca buradaki bisiklet yolları çok güvenli.

Yaşadığım şehri seviyorum ve hep burada yaşamak istiyorum.

Did you understand the text?

1) Mehmet hangi şehirde yaşamaktadır?

Ankara
Erzurum
Bursa
Konya

a)
b)
c)
d)

2) Mehmet'in yaşadığı şehirde hangisi yoktur?

Üniversite

Alışveriş merkezi

Futbol sahası

Basketbol sahası

a)

b)

c)

d)

3) Mehmet okula neden servis ile
gitmektedir?

Çünkü evi okuluna uzaktır
Çünkü okul servisini sever
Çünkü evi ile lisesi arası yakın
Çünkü servise binmek eğlenceli

a)
b)
c)
d)

4) Mahallemizde ………….. bir park var.

Küçük

Geniş

Büyük

Uzun

a)

b)

c)

d)

5) Parkın hemen karşısında ne var?

Pastane
Hastane
Otobüs durağı
Dondurmacı

a)
b)
c)
d)

6) Mehmet kim ile bisiklet sürmeye gider?

Annesi

Ağabeyi

Babası

Küçük kardeşi

a)

b)

c)

d)
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