İNTERAKTİF EĞİTİM

Zamirler (Adıl) -1şunu-bize-siz-bana-onlar-o-bu-ben-sen-bunları-bizi-sana-herkesibazıları-onu
A. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki zamirlerle tamamlayınız.
1) Beğendiğin kitabı sana,………………………alacağım.
2) Annesinin yaptığı börekten ……………………… de getirdi.
3) Anlattığım rüyaya …………………………… da çok güldüler.
4) ……………………… yemeden önce üzerine yoğurt dökmelisin.
5) …………………………………… taşırken bana yardım eder misin?
6) …………………………………… verdiği kalemi evde unuttum.
7) Doğum günü partisine ………………………… neden gelmediniz?

B. Yukarıda bazı ismin yerine kullanılan kelimeler (zamirler)
verilmiştir. Bu zamirleri, noktalı yerlere yazarak cümleleri
tamamlayınız.
1) Yarın akşam …………………… kalabilir miyim?
2) …………………………… annem bu okulda öğretmendir.
3) Hafta sonu ………………………… görmeye geleceğiz.
4) Gidip ……………………… resmini çeker misin?
5) Bisiklete binmeyi de …………………… öğrendim.

8) ………………………………………… söyleyemem.

6) Kaybolan …………………… kediniz mi?
7) ……………………… sorduğun soruyu babam bile yapamadı.

9) Ödevlerini ……………………………………… yapmalısın.
10) Oyuna ………………………………… çağırdık.

8) ……………………… bir çocuk parkı vardı.

11) Bugün sınıf başkanı………………………………. oldu.
12) …………………………………… sana hiç yakışmadı, diğerini al.
13) ……………………………………… geziye katılmayacakmış.
14) …………………………………… tiyatroya annem mi götürecek?
15) ………………………………… ben kırmadım.

9) ……………………… biraz da limon sıkalım mı?
10) Tam evden çıkarken ……………………… geldiler.
11) Fidanları ……………………… mı dikeceğiz?
12) …………………… ablası gitar dersi veriyor.
13) Hırkanı …………………… mı unuttun?
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C. Aşağıdaki tablodaki cümlelerdeki zamirleri baştaki sütuna
örnekteki gibi yazınız.
ADIL
TÜMCE
(ZAMİR)
1 kimi
Yolda kimi gördün?
2

Sen bunları nereden aldın?

3

Onu buraya koyar mısın?

4

Bazıları okula hep geç gelir.

5

Bizde gidelim.

6

O çok başarılıdır.

7

Onun okumasını çok istiyorum.

8

Böylesine bir daha rastlamam.

9

Bunu masaya bırak.

10

Bana kalemi uzatabilir misin?

11

Benden de selam söyle.

12

Hepsini sana veremem.

13

Ben yarın gideceğim.

14

Yarın oraya geleceğim.

15

Bu problemi ancak sen çözebilirsin.

16

Onları bahçeye götür.

17

Bunu istiyorum.

18

Şunları dolaba koyar mısın?

D. Aşağıda verilen cümlelerde geçen adların yerine uygun adıllar
kullanınız.
ÖRNEK: Ayşen, Berna ve Ceren bahçede oynuyorlar.
….Onlar.. bahçede oynuyorlar.
1) Ayla, Elif ve Ezgi ders çalışıyorlar.
………………………………………………………………………………………
2) Aylalara gideceğiz.
………………………………………………………………………………………
3) Eski ev, onarılamaya başlanmış.
………………………………………………………………………………………
4) Berat, Baran, Can birlikte oynayınız.
………………………………………………………………………………………
5) Görkem, önden git.
………………………………………………………………………………………
6) Yavru kuş, camın kenarında duruyor.
………………………………………………………………………………………
7) Havvagül ve Lara, bu problemi çözeceksiniz.
………………………………………………………………………………………
8) Elif, bu sütü içeceksin.
………………………………………………………………………………………
9) İşçiler evi üç günde boyadılar.
………………………………………………………………………………………
10) Yasin, bize gelsene.
………………………………………………………………………………………
11) Emirhan, okula gelmedi.
………………………………………………………………………………………
12) Ceren ile Eren bugün geç kalktı.
………………………………………………………………………………………
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