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Zamirler
3. Aşağıdaki tablodaki zamirleri belirtilen boşluğa yazınız.

BEN – SEN – O – BİZ – SİZ – ONLAR
1. Aşağıdaki cümlelerde kişi adlarının yerine uygun adıllar
bularak, defterlerinize yazın.

ADIL
(ZAMİR)

1) Nedim, Murat ve Lütfi körebe oyunu oynadılar.

kimi

2) Kübra, kişisel bakımını yapıyor.

TÜMCE
Yolda kimi gördün?
Sen bunları nereden aldın?

3) Ceren ve Hale, hafta sonu kütüphaneye gittiler.
4) Bekir, süt içmek ister misin ?

Onu buraya koyar mısın?

5) Abim ve ben resim yapmayı çok seviyoruz.

Bazıları okula hep geç gelir.

6) Vazoyu Burak mı kırdı ?
7) Annem, babam ve ben bu evde oturuyoruz.

Bizde gidelim.

8) Murat ve Tolga sınıfımızın en çok kitap okuyan
öğrencileridir.

O çok başarılıdır.

9) Cep telefonunu Hasan nereden aldı.
10) Doğum gününe Tarık ve sen de gelir misiniz ?

Onun okumasını çok istiyorum.

2. Aşağıdaki cümleleri, verilen adıllardan uygun olanlarla

Böylesine bir daha rastlamam.

tamamlayıp, defterlerinize yazın.

ben – sen – o – biz – siz – onlar

Bunu masaya bırak.

1) Bu kitabı bugün …………. okuyacağım.

Bana kalemi uzatabilir misin?

2) ……………. bahçede top oynuyorlar.
3) …………… nerelisin ?

Benden de selam söyle.

4) …………. hangisinde oturuyorsunuz ?
5) Törende sunuculuğu …… yapacak.

Hepsini sana veremem.

6) Bu proje ………. yaptık.
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4. Aşağıdaki tümcelerde yer alan kişi adlarının yerini tutan

5. Aşağıdaki tümcelerdeki zamirleri karşılarına yazınız.

sözcükleri ( adılları- zamirleri ) bulup altını çizin.
1- O yarın bize gelecek.
2-Biz hafta sonu piknik yaptık.
3-Sen doğru söylüyorsun.
4- Kitabı ondan almış.
5-Haydi, biz arayalım.
6- Onlar hep güler yüzlüdürler.
7-Okula her zaman o erkenden geliyor.
8-Yarın biz de sinemaya gideceğiz.
5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun zamirleri
yazınız.
1-Bunları … kimden … aldın?
2-Bu elbise ……………… çok yakıştı.
3-Pazardan ……………… alacaksın?
4-…………………… bahçeye dikti.
5-……………………… yıkılmamalıydı.
6-Fidanları parka ……………………… diktik.
7-……………………… masadan kaldır.
8-……………………… katlayıp getirir misin?
9-Yarın ……………………… gideceğiz.
10-……………………… kim aldı?
11- ……………………… boyar mısın?
12-……………………… sarayı gezdik.
13-……………………… götürecekler mi?
14-………………… oyuncaklarımı gösterdim
15-…………………… kim kırdı?
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