Ders 14. Alıştırmalar
14.1 Adın -i Hali. -i Halinin Zamirleri.
Parantez içindeki isimleri -i halinde yazınız. Türkçeye çeviriniz.
́ бит (исто́рия).
1. Мой брат о́чень лю
2. Что де́лает Мари́на? Он́а повторя́ет (текст).
3. Приве́т. Что ты здесь де́лаешь? Жду (подру́га).
4. Све́та чита́ет (газе́та).
5. Вы зна́ете (ру́сский язы́к)?
́ бим (приро́да), поэ́тому мы ча́сто отдыха́ем в лесу́.
6. Я и моя́ семья́ о́чень лю

14.2

2. Tip Çekimli Fiiller

Parantezin içindeki fiillerinin doğru halleri yazınız. Türkçeye çeviriniz.
1. Кто здесь (кури́ть)? Не зна́ю, я не (кури́ть). Мо́жет быть, э́то твой брат?
2. Я пишу́ письмо́ по-ара́бски, но я не зна́ю ара́бский язы́к. Кто (говори́ть) по-ара́бски?
3. Ири́на, где ты? Твой телефо́н (звони́ть)!
4. Са́ша, я (звони́ть) тебе́ ка́ждый день! Почему́ ты не отвеча́ешь?
ка́ждый день [kaajdıy dyeeny] - her gün
отвеча́ть [atviçaaty] - cevap evrmek

14.3 'Bulunmak' Fiili
Boşlukları 'bulunmak' fiilinin doğru çekimleri ile doldurunuz. Türkçeye çeviriniz.
1. Кто зна́ет, где ... пло́щадь Такси́м?
2. Андре́й, где ты сейча́с ... ? Я ... на у́лице Гага́рина.
3. Оте́ли и рестора́ны ... в це́нтре.

14.4 Sebep Bağlacı 'Поэтому'
Ana ve yan tümceleri birleştriniz. Türkçeye çeviriniz.
1. Я ещё́ ма́ленький, ....
2. Моя́ сестра́ говори́т по-ру́сски, ...
́ бит чита́ть, ...
3. Андре́й о́чень лю
́ бят му́зыку, ...
4. Мои́ друзья́ лю
1. поэ́тому они́ ка́ждый день слу́шают [SLUşayut] (dinliyorlar) " Ру́сское Ра́дио".
2. поэ́тому я ещё́ не рабо́таю.
3. поэ́тому он ка́ждый день сиди́т [siDİT] (oturuyor) в библиоте́ке.
4. поэ́тому она́ рабо́тает в Росси́и.

14.5 Diyalog. Kim nerede okuyor veya çalışıyor.
Diyalog Çalışma Talimatı
1. Diyaloglarda göreceğiniz yeni sözcükleri öğreniniz:
2. Her diyaloğu 2 kere dinleyiniz ve anlamaya çalışınız.
3. Diyaloğu okuyunuz ve çeviriniz. Çevirdiklerinizi gerçek çeviri ile karşılaştırınız
4. Anlamadığınız bir şey varsa sorunuz.
5. Alıştırma yapınız.
Alıştırma
Aşağıdaki diyaloğu Rusçaya çeviriniz.
- Ahmet, merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
- Çalışıyorum.
- Çalışıyor musun? Nerede?
- Moskova’daki bir fabrika.
- Moskova’da mı? Sen Rusya’da mısın?
- Evet. Burada hem okuyorum, hem çalışıyorum.
- Peki nerede okuyorsun?
- Burada bir üniversitede okuyorum.
- Peki sen Rusça biliyor musun?
- Evet, ama henüz çok iyi değil. Rusçayı öğreniyorum.
- Peki Rusça artık okuyor musun? Rus harflerin çok zor olduğunu biliyorum.
- Evet, Rusça okuyorum, yazıyorum ve anlıyorum ama henüz iyi konuşmuyorum, çünkü Rusça
konuşmak biraz zor.
- Çok iyi. Senin için sevindim.

Cevap Anahtarları
14.1 Adın -i Hali. -i Halinin Zamirleri.
́ бит исто́рию - Erkek kardeşim tarihi çok sever.
1. Мой брат о́чень лю
2. Что де́лает Мари́на? Он́а повторя́ет текст. - Marina ne yapıyor. Makaleyi tekrar ediyor.
3. Приве́т. Что ты здесь де́лаешь? Жду подру́гу. - Selam. Burada neler yapıyorsun? Kız
arkadaşımı bekliyorum.
4. Све́та чита́ет газе́ту. - Svyeta gazete okuyor.
5. Вы зна́ете ру́сский язы́к? - Rus dili biliyor musunuz?
́ бим приро́ду, поэ́тому мы ча́сто отдыха́ем в лесу́. - Ben ve ailem
6. Я и моя́ семья́ о́чень лю
doğayı çok sevdiğimiz için sık sık ormanda dinleriz.

14.2

2. Tip Çekimli Fiiller

1. Кто здесь кури́т? Не зна́ю, я не курю. Мо́жет быть, э́то твой брат? - Burada kim sigara içiyor?
Bilmiyorum, ben içmiyorum. Senin erkek kardeşin olabilir?
2. Я пишу́ письмо́ по-ара́бски, но я не зна́ю ара́бский язы́к. Кто говори́т по-ара́бски? - Arapça
bir mektup yazıyorum ama Arapça bilmiyorum. Arapça konuşan biri var mı? (Arapça kim
konuşuyor?)
3. Ири́на, где ты? Твой телефо́н звони́т! - İrina, neredesin? Telefonun çalıyor.
4. Са́ша, я звоню´ тебе́ ка́ждый день! Почему́ ты не отвеча́ешь? - Saşa, seni her gün arıyorum!
Neden cevap vermiyorsun?

14.3 'Bulunmak' Fiili
1. Кто зна́ет, где нахо́дится пло́щадь Такси́м? - Taksim Meydanı'nın nerede olduğunu bilen var
mı? (Kim biliyor ....)
2. Андре́й, где ты сейча́с находи́шься? Я нахожусь на у́лице Гага́рина. - Andrey, şuanda
neredesin? Gagarina sokağındayım.
3. Оте́ли и рестора́ны находятся в це́нтре. - Oteller ve restoranlar merkezdedir.

14.4 Sebep Bağlacı 'Поэтому'
1. Я ещё́ ма́ленький, поэ́тому я ещё́ не рабо́таю.
Ben hâla küçüğüm, onun için henüz çalışmıyorum.
2. Моя́ сестра́ говори́т по-ру́сски, поэ́тому она́ рабо́тает в Росси́и.
Kız kardeşim Rusça konuştuğu için Rusya'da çalışıyor.
veya
Kız kardeşim Rusça konuşuyor, onun için Rusya'da çalışıyor.
́ бит чита́ть, поэ́тому он ка́ждый день сиди́т в библиоте́ке.
3. Андре́й о́чень лю
Andrey okumayı çok sevdiği için her gün kütüphanede oturuyor.
veya
Andrey okumayı çok seviyor, onun için her gün kütüphanede oturuyor.
́ бят му́зыку, поэ́тому они́ ка́ждый день слу́шают [SLUşayut] (dinliyorlar) "
4. Мои́ друзья́ лю
Ру́сское Ра́дио".
Arkadaşlarım müziği çok sevdikleri için her gün Rus Radiyo kanalını dinliyorlar.
Arkadaşlarım müziği sevdikleri için her gün Rus Radiyo kanalını dinliyorlar.

14.5 Diyalog. Kim nerede okuyor veya çalışıyor.

-

Ahmet, merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
Здравствуй, Ахмет. Как дела? Что делаешь?

-

Çalışıyorum.
Работаю.

-

Çalışıyor musun? Nerede?
Работаешь? Где?

-

Moskova’daki bir fabrika.
В Москве, на фабрике.

-

Moskova’da mı? Sen Rusya’da mısın?
В Москве? Ты в России?

-

Evet. Burada hem okuyorum, hem çalışıyorum.
Да. Я здесь учусь и работаю.

-

Peki nerede okuyorsun?
А где ты учишься?

-

Burada bir üniversitede okuyorum.
Здесь в университете.

-

Peki sen Rusça biliyor musun?
А ты знаешь русский язык?

-

Evet, ama henüz çok iyi değil. Rusçayı öğreniyorum.
Да, но ещё не очень хорошо. Я учу русский язык.

-

Peki Rusça artık okuyor musun? Rus harflerin çok zor olduğunu biliyorum.
А ты уже читаешь по-русски? Я знаю, что русские буквы очень трудные.

-

Evet, Rusça okuyorum, yazıyorum ve anlıyorum ama henüz iyi konuşmuyorum, çünkü
Rusça konuşmak biraz zor.
Да, я читаю, пишу и понимаю порусски, но ещё не говорю хорошо, потому что
говорить по-русски немного трудно.

-

-

Çok iyi. Senin için sevindim!
Очень хорошо! Я рад за тебя!

