
TÜRKÇE

Aşağıda verilen kelimelerden zamir olanları maviye, olmayanları kırmızıya boyayalım.Aşağıda verilen kelimelerden zamir olanları maviye, olmayanları kırmızıya boyayalım.

Zamirler(Adıllar) - 1

Aşağıdaki cümlelerde geçen adılların altını çizelim.Aşağıdaki cümlelerde geçen adılların altını çizelim.

Senden tek istediğim bu işi yapmandı.

Ben de onu çok seviyorum.

Dün burada bizleri ağırladılar.

Onlar hep aynı hareketi yapıyorlar.

Şunu koyduğu yere bakar mısın?

Ötekini okula getiremedim.

Bu işi, bazıları çok iyi yapar.

Bu sınavdan herkes yüksek alamaz.

Yere düşünce tümü ıslandı.

Kendin, şu oyuna karar veremezsin.

Bu, benim hiç aklıma gelmezdi.

Kim elimdeki kalemi almak ister?

biz biz 

onların onların 

herkesherkes

sizler sizler 

gergin gergin 

yukarı yukarı 

yaşam yaşam 

sizin sizin 

dün dün 

dünya dünya 
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Aşağıdaki cümlelerde geçen adıl türlerini örnekteki gibi işaretleyelim.Aşağıdaki cümlelerde geçen adıl türlerini örnekteki gibi işaretleyelim.

CümleCümle

Onun kitabını bize getir.

Bunu kim buraya koydu?

Okula hiçbiri gelmemiş.

Kalemimi kim aldı?

Yoldan geçerken onları gördüm.

Bu benim hiç aklıma gelmemişti.

Yere düşünce hepsi kırıldı.

Bu oyunu oynamayı onlardan öğrendim. Onun, orada ne işi var?

Hiçbiri oraya gelmedi. Bu yolu kimse kullanmaz.

Bu olayı sana ben anlattım. Kim parmak kaldırmadan konuştu?

Bana bu konuyu, o öğretti.

Hangisini almayı düşünüyorsun?

O da parka gelecekmiş.

SoruSoruİşaretİşaretKişiKişi BelirsizlikBelirsizlik

      Aşağıdaki cümlelerde geçen adılların altını çizelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen adılların altını çizelim. 

      Aşağıda verilen kişilere örnekteki gibi uygun adıllar yazalım.Aşağıda verilen kişilere örnekteki gibi uygun adıllar yazalım.

O da geziye gelecek mi?

 Ben ve Ali Seda , Merve ve Efe Kedim Pamuk

Haydar televizyon ve kumanda bu meyveler

Biz
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Sen de bizimle gelecek misin?Sen de bizimle gelecek misin? Hiçbir şey almayacak mısın?Hiçbir şey almayacak mısın?

Ona getirmesi gerektiğini söylemiştim.Ona getirmesi gerektiğini söylemiştim. Bazıları buradan geçerken tökezler.Bazıları buradan geçerken tökezler.

Bu kalem benim değil.Bu kalem benim değil. Her şeyi almış, yoluna devam ediyor.Her şeyi almış, yoluna devam ediyor.

Onlar benim en sevdiğim oyunlardır.Onlar benim en sevdiğim oyunlardır. Sen nereye gideceksin?Sen nereye gideceksin?

Aşağıdaki cümlelerden, adıl geçenlerin dairesini işaretleyelim.Aşağıdaki cümlelerden, adıl geçenlerin dairesini işaretleyelim.

Aşağıdaki cümlelere gelmesi gereken adılı örnekteki gibi işaretleyelim. Noktalı yere yazalım.Aşağıdaki cümlelere gelmesi gereken adılı örnekteki gibi işaretleyelim. Noktalı yere yazalım.

.................... okula gittim.

....................... neden böyle yaptın?

Babam her akşam ................. şeker alır.

.................. ders çalışmışlar.

....................... bana haber vermediniz.

...................... meşgul olduklarını söylediler.

Ben

BenBen

Sen

Sen

Biz

Biz

Ben

Sen

O

Ben

Onlar

Onlar

Sen

Onlar

Biz

Bana

Sen

Siz

Onlar

Aşağıdaki altı çizili adların yerine uygun adılları koyup cümleyi baştan yazalım.Aşağıdaki altı çizili adların yerine uygun adılları koyup cümleyi baştan yazalım.

Ali ve Ayşe ders çalışıyorlar.

Kalemimi ve silgimi evde unutmuşum.

Merve okula gelmedi.

Kedim Minnoş’u dışarı çıkaracağım.

Ben, babam ve annem pazara gittik.

Konya, İç Anadolu Bölgesi’ndedir.
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