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FARKLI DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİREN İFADELER 

Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler: Konuşurken ya da yazarken farklı bir düşünceye 

geçeceğimiz zaman kullandığımız ifadelerdir. Bu tür cümlelerde ‘’ ama, fakat, veya, ya da, 

yalnız, ancak, buna rağmen’’ gibi kelimeleri kullanırız. 

        ÖÖRRNNEEKK::  

    Hafta sonu dayımlara; ya da teyzemlere gideceğiz. 

    Seninle gelirim yalnız; eve erken dönmem gerekiyor. 

    Güneş vardı ama; hava hala soğuktu. 

    Parka gideceğim ancak; ödevimi bitirirsem. 

    Dinler gibi görünüyor oysa; aklı başka yerde. 

    Bugün veya; yarın geleceğini söylüyordu. 

Aşağıdaki cümlelere uygun ifadeleri işaretleyelim ,cümlelerimizi yeniden yazalım. 
* Sinemaya gidecektik ama                  ………………………………………………………… 

             gittik                              gidemedik 
 

*Çok çalışmıştı buna rağmen               ………………………………………………………… 

           başarılı olamadı              başarılı oldu 
 

* Kitap almak istiyordu fakat                  ……………………………………………………… 

             parası vardı                   parası yoktu 
 

* Geziye katılamadı oysa                   …………………………………………………………… 

            çok istiyordu                  hiç istemiyordu 
 

* Kalbim kırılmıştı ancak                …………………………………………………………… 

             belli ettim                     belli etmedim 
 

* Oynamana izin veririm yalnız                   …………………………………………………… 

            kavga edeceksin            kavga etmeyeceksin 
 

1.) Aşağıdaki cümleleri kutuların içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız. 

 

     
 

Hafta sonu Adıyaman’a  gidecektik; …………………… Mardin’e gittik. 
 

Mahir’e çok ısrar ettik; …………………..…. şarkı söyletemedik. 
 

Biz de geliriz;  …………………….... hazırlanabilirsek. 
 

Nuri çok yorulmuştu; ……………………..  hiçbir iş yapmamıştı. 
 

Bu gün okula gelmedi; ……………….…….  hastalandı mı? 
 

Yemek masasına oturdu, ekmeği böldü; ………………..……  yiyemedi. 
 

Yüzmeye gidecektik; …………………..…  görevliler havuzun suyunu boşaltmışlar. 
 

Gökyüzünde hiç bulut yoktu; …………….…….... hava durmadan gürlüyordu. 
 

Kanım çok tok; ………………..…… canım yiyecek bir şeyler istiyor. 
 

Baraj kenarına pikniğe gidecektik; …………….….. babamın başka işi çıktı. 
 

Temizliğine ve sağlığına dikkat ederdi; …………….…..……  yine de hastalanmış. 

ancak oysa fakat yoksa yalnız ama ya da 



Aşağıdaki cümleleri “ama, fakat, ancak, ya da, veya” ifadelerinden biri ile tamamlayınız.  

!!!  Her ifadeyi bir kez kullanınız. 

1) Ablam çok çalışmıştı………………….. sınavı iyi geçmemiş. 

2) Sütlaç………………. yaş pasta yemek ister misin? 

3) Almanya’daki dayıma telefon edeceğiz…………….mektup yazacağız. 

4) Bu akşam resim yapacaktım .. ……………boya kalemlerimi okulda unutmuşum. 

5) Seninle alışverişe geleceğim………………….. alışverişten dönüşte  sen de benimle 

kitapevine geleceksin. 

 

Aşağıdaki cümleleri “ama, fakat, ancak, ya da, veya” ifadelerinden biri ile tamamlayınız.  
 

 Çok istedi…………….. annesi dışarı çıkmasına izin vermedi. 

 Bisiklete……………….. kaykaya binelim. 

 Dışarı çıkmayı çok istiyorsan çık……… çağırınca hemen geleceksin. 

 Ayran……………….süt ister misin? 

 Öğretmen geldi……………çok hastaydı. 

 Parkta ………………………….bizim evde oynayalım. 

 Çok uykum var ……………………………..uyuyamıyorum. 

 Zeki bir öğrencisin ………………………………..tembellik yapıyorsun. 

 Salata………………………….…meyve yiyelim. 

 Hızlı adımlarla yürüdüm…………………………………………..yetişemedim. 

 Üzerine ince şeyler giymiş……………………………..hava çok soğuk.  

 Defterimi al………………………..sayfalarını karalama.  

Cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. 

*Bugün resim yapacaktık ama……………………………………………………………. 

*Kaplumbağa çok yavaş olmasına rağmen…………………………………………………… 

*Kötü bir not aldı oysa……………………………………………………………………….. 

*Arkadaşımı çok seviyorum fakat……………………………………………………………. 

*Sinemaya veya…………………………………………………………………………… 

*Sen benim arkadaşımsın ancak………………………………………………………… 

*Seninle parka gelirim yalnız……………………………………………………… 

*…………………………………………………………………….ama fırsat bulamadım. 

*………………………………………………..……..…….buna rağmen oyuna katılmadı. 

*………………………………………………………………ancak zamanı yeterli olmadı. 

*……………………………………………………………….fakat iyi basketbol oynuyor. 

*…………………………………………………………yalnız dışarı çıkmak istemiyorum. 

*…………………………………………………………ya da mühendis olmak istiyorum.  


