
Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler - 1 TÜRKÇE

   Gerçekleşmesi, yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı ifadelere Gerçekleşmesi, yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı ifadelere gerçek veya gerçek veya 
gerçekleşmesi mümkün olangerçekleşmesi mümkün olan ifadeler denir. ifadeler denir.
Örnek:  Örnek:  Dedemle beraber parka gittik. (Gerçek veya gerçekleşmesi mümkün bir olay)Dedemle beraber parka gittik. (Gerçek veya gerçekleşmesi mümkün bir olay)

   Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların anlatıldığı ifadelere Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların anlatıldığı ifadelere hayal ürünü ifadeler hayal ürünü ifadeler 
denir.denir.
        Örnek:  Örnek:  Yaşlı cadı, uçan süpürgeyle ormana gitti. (Hayal ürünü ifade)Yaşlı cadı, uçan süpürgeyle ormana gitti. (Hayal ürünü ifade)

      Aşağıdaki ifadelerden gerçek veya gerçekleşmesi mümkün olanların dairesine (G), gerçekleşmesi Aşağıdaki ifadelerden gerçek veya gerçekleşmesi mümkün olanların dairesine (G), gerçekleşmesi 
mümkün olmayan, hayal ürünü ifadelerin dairesine (H) yazalım.mümkün olmayan, hayal ürünü ifadelerin dairesine (H) yazalım.

    Görsellere uygun gerçek ve hayal ürünü cümleler yazalım. Görsellere uygun gerçek ve hayal ürünü cümleler yazalım. 

Arkadaşımla ders çalıştık.

Yağmur ile rüzgar kavga ediyordu.

Fare ile fil sohbet ediyordu.

Yazın birçok kez denize girdik.

Gökkuşağının üzerine çıktık.

Matematik sınavım çok iyi geçti.

Kantinden tost aldık.

Dev ejderhanın sırtına binmiş.
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Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler - 1 TÜRKÇE

   Aşağıdaki cümlelerden gerçekleşmesi mümkün olanların başındaki harfleri sırasıyla yazarak şifreyi Aşağıdaki cümlelerden gerçekleşmesi mümkün olanların başındaki harfleri sırasıyla yazarak şifreyi 
çözelim.çözelim.

   Aşağıdaki boşluklara gerçek ve hayal ürünü ifadeler yazalım.Aşağıdaki boşluklara gerçek ve hayal ürünü ifadeler yazalım.

Ağaçtaki kuş birden bir ejderhaya dönüşüverdi.

Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker.

Ay, gece uyumak için Güneş’ten izin istedi.

Gökyüzünden iki elma düştü.

Babamla hafta sonu lunaparka gittik.

Bahçedeki ağaçlar iki metreye ulaştı.

Bir aslan miyav dedi, minik kedi kükredi.

Türkçe sınavında tüm soruları doğru yanıtladım.

Gökyüzündeki bulut bana göz kırptı.

Hava bugün çok sıcak olacak.
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Gerçek veya gerçekleşmesi müm-
kün olan ifadeler

Hayal ürünü ifadeler
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TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerde geçen hayal ürünü ifadeyi örnekteki gibi karşısına yazalım.Aşağıdaki cümlelerde geçen hayal ürünü ifadeyi örnekteki gibi karşısına yazalım.

Aşağıdaki ifadelerden gerçekleşmesi mümkün olanların bir dairesini, hayal ürünü ifadelerin ise iki Aşağıdaki ifadelerden gerçekleşmesi mümkün olanların bir dairesini, hayal ürünü ifadelerin ise iki 
dairesini boyayalım.dairesini boyayalım.

1.1. Sincap dönüp ağaçtan özür diledi. Sincabın özür dilemesi
Köpeğim arkamdan el sallıyordu.
Tilki kılık değiştirip kızı kandırdı.
Kedim oynamak istediğini söyledi.
 Sihirbaz şapkadan tavşan çıkardı.
Dün gece uzaylılarla sohbet etmiş.
Kelebek çiçeklerle konuşuyordu.
Aldığım balık birden konuşmaya başladı.
Ağaç, yağmura yalvarmaya başladı.
Dünya, Ay’ı karşısına alıp konuştu.
Minik fare, dev ejdarhaya dönüştü.
Aslı, gece gökyüzünden yıldız topladı.
Uçan araba bizi okula götürdü.
Fil, minik bir kuşa dönüştü.

CümlelerCümleler Hayal Ürünü İfadeHayal Ürünü İfade

2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.10.
11.11.
12.12.
13.13.
14.14.

Kuşlar birden benimle konuşmaya başladı.

Dedem sabah bahçedeki meyveleri topladı.

Ormanda gezerken koca bir dev gördük.

Babam köpeğimizi gezmeye götürdü.

Prenses, kurbağayı bir prense dönüştürdü.

Bugün pamuk prenses ve yedi cüceleri izledik.

Aslan bütün hayvanları toplayıp onlarla konuştu.
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