
 

ZİHİNDEN ÇIKARMA İŞLEMLERİ 
                       Aşağıdaki örneği inceleyerek diğer işlemleri de yapalım. 

Örnek=1  
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      -  360   +   40  =   400                  -    400      
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Aşağıdaki örneği inceleyerek diğer işlemleri de yapalım. 

Örnek=1  

         

         750    -  20  =   730                        730 

      -  320   -   20  =   300                  -    300      

           ?                                                 430 
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       -  180 

 

 

               

        610 

     -  250 
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     -  330 

 

 

 



 
İSMİN  HAL EKLERİ 

 

Yalın 

Ek yok 

Belirtme hali 

-i 

(-ı, -u, -ü ) 

Yönelme hali 

-e 

(-a) 

Bulunma hali 

-de 

(-da, -te, -ta) 

Ayrıma hali 

-den 

(-dan, -ten ,tan) 

Bulamazsan sor neyi - kimi neye-kime nerde -kimde nerden -kimden 

deniz denizi denize denizde denizden 

Kalem     

Silgi     

Defter     

Özgür     

Fil     

Halı     

 Valiz     

Ev     

Terlik     

Ceket     

Perde     

Araba     

Otobüs     

Berlin     

Ankara     

Resim     

Tepsi     

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz 

 Hangi ek Hangi hali 

Annem ekmeği alma dedi. -i Belirtme 

Seninle pizza yiyelim mi?   

Kayseri’den halam geldi.   

Sana  sandalyede otur dedim.   

Şu  duvara bak.   

Sezen ,Kübra’dan bıktım dedi.   

Bu ödevde bir yanlışlık var.   

Yaralı kediyi görünce  çok üzüldüm.   

Beni görmek için gazeteye bak.   

 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img84.imageshack.us/img84/1371/babies262of2.gif&imgrefurl=http://www.gifanimasyon.com/web/hareketli-bebek-gifleri-cocuk-gifleri-cocuk-gif-isiltili-cocuk-gifleri-children-gifs-masal-kahramanlari-cocuk-resimleri-t8887.html&usg=__YZij-5zgphXlgIeUy62UGCuLJNM=&h=143&w=181&sz=9&hl=tr&start=186&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=xpBEC_Eg9auHEM:&tbnh=80&tbnw=101&prev=/images?q=%C3%A7ocuk+gif&start=180&um=1&hl=tr&sa=N&rlz=1W1SKPB_tr&ndsp=20&tbm=isch&ei=S_CaTfjDIIXMsgaJ3tT8BQ


 

                                                        HAL EKLERİ 

       Aşağıda verilen metindeki noktalı yerlere adın durum eklerinden uygun olanını 

yazınız. 

TİLKİ İLE KURT 

     Üzüm….. çok seven bir tilki, bağın birine dalmış. Başlamış üzüm yemeye. 

Yol..… bir kurt geçiyormuş. Kurt, durup bakmış. Tilki, babasının mal… gibi üzüm 

yiyor. 

     “ Boğaz ola kardeş” demiş. “ Bağın sahibin..… korkmuyor musun hiç?”  

     “ Ne bağ….., ne sahibi? Bu bağ, özbeöz benim malım. Üstelik fermanım bile 

var.” demiş tilki. Kurda, uzak…… bir kağıt göstermiş.  

     “ Gir içeri, dilediğin asma…… dilediğin kadar ye.” 

     Kurt, bağ..… içeri daldığı gibi üzümler…… yumulmuş. Biraz sonra bir gürültü 

kopmuş. Köpekler ürümüş, enikler sarmış. Bağın gerçek sahipler…… ellerin…… 

sopalarla gelmişler. Tehlike…… gören tilki, kaçmaya başlamış.  

     Kurt, tilki…… seslenmiş: 

     “Yahu dur, nereye? Niye kaçıyorsun? Hani bu bağ senin tapulu malındı. Göster 

ferman…… da, şu insanlar…… yatıştır.” 

     “ Durma, kaç!” demiş, tilki. “ Bu toz….., duman..… ferman merman okunmaz.” 

                                                                                           Tarık DURSUN K.  

                                                                                  Bir Küçücük Aslancık Varmış 

 


