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Jahrgangsstufen 10 zum Schuljahresende 

Fach Türkisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Die Aufgabe bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die wichtigsten 

Phänomene der Grammatik, die sie in Jahrgangsstufe 10 gelernt haben, im Kontext eines 

Alltagsdialogs anzuwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 benennen und beschreiben Personen, Gegenstände, Tätigkeiten, Orte und Sachverhalte 

auf einfache Weise und setzen sie zueinander in Beziehung:  

o Gesetzmäßigkeiten der Vokalharmonie 

o Singular, Plural -ler/-lar 

o Kasussystem (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Lokativ, Ablativ) 

o Personalpronomen (Subjekt, Objekt), Demonstrativpronomen (bu, şu, o) 

o Possessivbegleiter und Possessivsuffixe 

o Genitiv-Verbindung (Besitz- und Zugehörigkeitsverhältnisse) 

o Postpositionen mit Nominativ (v. a. ile, için, gibi), mit Dativ (v. a. kadar, doğru) und mit 

Ablativ (v. a. önce, sonra, beri, başka)  

o Orts-, Richtungs- und Herkunftsangaben, auch mit vorausgehendem Substantiv im 

Genitiv (v. a. içinde/içine/içinden; alt-, ön-, yan-, arka-) 

 stellen und beantworten erste Fragen, äußern Aufforderungen und Bitten und drücken 

einfache Empfehlungen, Vorschläge, Pläne und Wünsche aus:  

o Aussage- und Aufforderungssatz 

o Imperativ, auch verneint und in höflicher Verwendung mit lütfen 

o Wort- (v. a. kim, ne, neden, nasıl, nerede) und Entscheidungsfragen (auch verneint) 

 bewältigen elementare und häufig auftretende alltägliche Kommunikationssituationen, 

indem sie über Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges sprechen und dabei 

einfache zeitliche Bezüge herstellen:  

o Kopulativsuffix zum Ausdruck von „sein“, Personalsuffix 

o var/yok zum Ausdruck von „(nicht) haben“ 

o Präsens (-iyor-) 

o Futur I (-ecek-) 

o bestimmte Vergangenheit (-di-) 

o Negation (değil) 
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Aufgabe 
 
Arbeitsblatt: 

 

Otel resepsiyonunda 

Peter, tatilini sık sık Türkiye’de geçiriyor. Bu ülkeyi çok seviyor ve biraz da Türkçe konuşuyor. 

Biraz önce İzmir şehrine vardı, ama maalesef hâlâ bir otel odası arıyor. Şimdi küçük bir otelin 

resepsiyonunda otel görevlisiyle konuşuyor... 

Aşağıdaki metindeki boşlukları doldurun. Parantezdeki yardımcı bilgileri de kullanın! 

Peter:  İyi günler! 

Otel görevlisi: İyi günler! Otel________ (biz) hoş gel__________. 

Peter: Hoş bul_______. Tek kişi_____ oda____ var ____? 

Otel görevlisi: Maalesef yok. Şimdilik sadece dört adet iki yatak___ oda______ var. Ne kadar 

kalmak _______________? 

Peter: İki gece ________________________. 

Otel görevlisi: Tamam. Siz gerçekten çok güzel Türkçe __________________. Bunun için 

siz___ şu_____ ________________ (önermek): Siz____ iki yatak_____ 

oda____ bir yatak____ oda fiyat___ ______________________________ 

(vermek: gelecek zaman). Tamam ______? 

Peter: Çok nazik_____________. Teşekkürler! Bu oda_____ _________________ 

(tutmak). İki gecelik oda ve kahvaltı ne kadar? 

Otel görevlisi: Yüz seksen Lira. Şu____ da bilme______ gerek: Kahvaltı servis____________ 

(biz) her sabah saat altı_____ on____ kadar. 

 Şimdi bana kimli_________ ver_____________ lütfen! 

Peter: “Kimlik” _____? __________________ (≠ anlamak). 

Otel görevlisi: Kimlik ya da pasaport. 

Peter: Ha, şimdi siz____ anladım. Buyurun, al______! 
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Otel görevlisi: Teşekkürler. 

Peter: Bir soru____ daha var: bu yakınlar_____ iyi bir lokanta biliyor 

_______________? 

Otel görevlisi: Evet biliyorum. Türk yemekler___ _____ yemek istiyorsunuz? 

Peter: Evet. 

Otel görevlisi: O zaman, şu harita____ bak________ lütfen! Şurada şehir tiyatro____ var. Bu 

tiyatro_______ hemen yan________ çok iyi bir lokanta var. Orada taze 

mezeler______ lezzetli köfteler____ kadar her şey___ ______________ 

(bulmak: gelecek zaman). Ve en iyisi: lokanta_____ fiyatlar____ yüksek 

________ (≠). Orası gece saat on bir___ kadar açık. 

Peter: Tavsiye_____ için teşekkürler. Ora___ ____________. 

Otel görevlisi: Bir şey değil. Oda numara_____ sekiz. Oda, ikinci kat_____. Buyurun 

oda______ anahtar___. İyi günler! 

Peter: İyi günler! 

Hinweise zum Unterricht 

Die Übung kann in Einzel- oder Partnerarbeit bearbeitet werden. Als weiterführende Aufgabe 

könnten die Schülerinnen und Schüler eine Fortsetzung des Dialogs anfertigen oder eine 

Alternativhandlung spielen bzw. schriftlich erstellen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Erwartungshorizont: 

 

Otel resepsiyonunda 

Peter:  İyi günler! 

Otel görevlisi: İyi günler! Otelimize hoş geldiniz. 

Peter: Hoş bulduk/-dum. Tek kişilik odanız/oda var mı? 
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Otel görevlisi: Maalesef yok. Şimdilik sadece dört adet iki yataklı odamız/- var. Ne kadar 

kalmak istiyorsunuz? 

Peter: İki gece kalacağım / kalmak istiyorum. 

Otel görevlisi: Tamam. Siz gerçekten çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz / biliyorsunuz. 

Bunun için size şunu öneriyorum / önermek istiyorum: Size iki yataklı odayı 

bir yataklı oda fiyatına vereceğim. Tamam mı? 

Peter: Çok naziksiniz. Teşekkürler! Bu odayı tutacağım/-uyorum. İki gecelik oda ve 

kahvaltı ne kadar? 

Otel görevlisi: Yüz seksen Lira. Şunu da bilmeniz gerek: Kahvaltı servisimiz/ her sabah saat 

altıdan ona kadar. 

 Şimdi bana kimliğinizi/-k verin/-iniz lütfen! 

Peter: “Kimlik” mi? Anlamadım. 

Otel görevlisi: Kimlik ya da pasaport. 

Peter: Ha, şimdi sizi anladım. Buyurun, alın/-ınız! 

Otel görevlisi: Teşekkürler. 

Peter: Bir sorum daha var: bu yakınlarda iyi bir lokanta biliyor musunuz? 

Otel görevlisi: Evet biliyorum. Türk yemekleri mi yemek istiyorsunuz? 

Peter: Evet. 

Otel görevlisi: O zaman, şu haritaya bakın/-ınız lütfen! Şurada şehir tiyatrosu var. Bu 

tiyatronun hemen yanında çok iyi bir lokanta var. Orada taze mezelerden 

lezzetli köftelere kadar her şeyi bulacaksınız. Ve en iyisi: lokantanın fiyatları 

yüksek değil. Orası gece saat on bire kadar açık. 

Peter: Tavsiyeniz/- için teşekkürler. Oraya gideceğim. 

Otel görevlisi: Bir şey değil. Oda numaranız/-sı sekiz. Oda, ikinci katta. Buyurun odanızın/-nın 

anahtarını. İyi günler! 

Peter: İyi günler! 


