
Aşağıda verilen cümlelerde örnekteki gibi hayal ürünü olanlara ‘‘H’’, gerçek olanlara 
‘‘G’’ yazalım.

Aşağıdakilerden hayal unsuru olanları örnekteki gibi işaretleyelim.

Hayal ve Gerçek Unsurlar TÜRKÇE

Elimizle tutabildiğimiz, görebildiğimiz, beş duyu organımızla hissedebildiğimiz 
durumlar gerçek unsurlardır.
Zihnimizde tasarladığımız, gerçek olmayan varlıklar ve olaylar hayal unsurla-
rıdır.

Yarın akşam kuzenlerimle sinemada film izleyeceğiz.

Kedim Tom, beni yanına çağırdı ve yanağımdan öptü.

Dev bir ejderha sihirli şatonun etrafında uçuyor.

Arkadaşım Buket, sınıfta gözlüğünü unutmuş.

Babamla uçan halıya binip gökyüzünde daireler çizdik.

G

Uçan inek

Uçan halı

Gökkuşağı

Agresif dev

Konuşan ip

Uzun adam

Kurbağa

Salyangoz

Gülen yıldız

Koşan at

Sinirli bulut

Kanguru
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TÜRKÇEHayal ve Gerçek Unsurlar

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Gerçek unsur bulunanların başına ‘‘G’’, hayali unsur bulu-
nanların başına ‘‘H’’ yazalım.

Aşağıdaki ifadelerden hayal ürünü olanların dairesini boyayalım.

Bulutlar yorgunluktan yağmuru 
yeryüzüne bıraktılar.

Televizyonun fişini takmadığım 
için çalışmadı.

Babam arabanın kapısını yavaşça 
kapattı.

Erhan, annesinin yaptığı yemek-
leri iştahla yiyordu.

Arkadaşımın açacağını almak için 
ondan izin istedim.

Kitaptaki sözcükler dans ediyor-
lardı.

Minik kurbağa, papatyayla tartı-
şıyordu.

Güneş, Ay’a çok öfkelendiğini 
belli ediyordu.

Güneş’in ağaçla-
ra el sallaması

Koyunun otları 
yemesi

Köpeğin kemiğini 
yemesi

Kedinin kelebekle 
konuşması

Rüzgarın şiddetli 
esmesi

Aslanın geyiğe 
acıması

Uçurtmanın gök-
yüzüne gülmesi

Yağmurun yağ-
ması

Aşağıdaki metinde geçen hayal ürünü cümlelerin altını çizelim.

Ali gökyüzüne bakıyordu. Dikkatini çeken bir şey vardı. Bulutlar 
kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Bulutlardan kara olanı nere-
lere yağmur yağdıracağını anlatıyordu. Ali çok şaşkındı. Bulutların 
konuşmalarını duyabiliyordu. Korkup eve girdi. Dışarıya bakmak dahi 
istemiyordu. Bulutlardan biri yeryüzüne baktı ve Ali’nin tedirgin 
olduğunu fark etti. Yavaşça yeryüzüne indi ve Ali’ye korkmaması 
gerektiğini söyledi. Bulutlardan bir zarar gelmeyeceğini anlattı. Ali 
biraz daha rahatlamıştı.
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Aşağıdaki cümlelerin gerçek mi, hayal unsuru mu olduğunu işaretleyelim.

Aşağıdak tavşanlar ifadelerine göre uygun olan dağa gideceklerdir. Gidecekleri dağın 
dairelerine, sembollerini çizelim.

TÜRKÇEGerçek - Hayal Unsuru

CÜMLE GERÇEK HAYAL 
UNSURU

Dev, sihirli yatağında uyuyakaldı.

Annem saçımı okşayarak beni uyandırdı.

Ağacın dibinde üzgün üzgün oturdum.

Sevimli tavşanım benimle konuştu.

Elma, armutla iyi arkadaş olmuştu.

Arkadaşımla sinemaya gittik.

Ablam bana kazak ördü.

Güneş, gökyüzünden bana el salladı.

GERÇEK DAĞI
HAYAL 
UNSURU DAĞI

Dağın küs-
mesi

İnsanın 
korkması

Köpeğin 
konuşması

Telefonun 
bozulması

Sineğin 
sinirlenmesi

İğnenin 
batması

Topun 
patlaması

Ay’ın gül-
mesi
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