
 

 

TÜRKÇE  ÇALIŞMA KAĞIDI 

1. Aşağıdaki tümceleri inceleyerek yanına ‘’gerçek,hayal ürünü,abartı’’ kelimelerinden uygun olanı 

yazınız. 

Tümceler gerçek,    hayal ürünü,    abartı 

Geç saatlere kadar kitap okudum.  

Çantayı taşımaktan kollarım koptu.  

Kurbağa bir prens oluvermiş.  

Gözyaşları sel olup aktı.  

2. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir? 

(     )  Çamurlu yollardan ilerliyoruz.                (    ) Sessiz sedasız gidiverdi. 

(    )  Yarın erkenden yola çıkıyorlar.                (    )  Doktor ona gözlük vermiş. 

3. “Karşı mahalleye giderken dikkatli olun.” Cümledeki altı çizili sözcük adın hangi durum ekini almıştır?      

………………………………………………………………………………………….. 

4. Yemeği, salatayı, tatlıyı elleriyle yaptı.” cümlesinde hangi kelime iş, hareket belirtmektedir? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. -peynir-ekmek, elinde, geçene, bakardı, gelene                   

             1          2        3  4          5                  

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?  

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

      (    ) Dolu-boş             (    ) Gece-gündüz              (     ) Büyük – kocaman      (     )Erken – geç 
 

7. Tümcelerin hangisinde “mi” ekinin yazılışı doğru değildir? 

   (    ) Çok yetenekli, istedi mi yazar.            (    ) Köyün yollarını mı yapacaklar? 

   (    ) Yolunu mu kaybettin?                         (    )  Bu örgüyü örebilirmisin? 

8. Aşağıda cümlelerdeki somut adları yazınız. 

a) Sevdiğine hediye alırdı.  ……………………… 

b) Mehmet çileği seviyor.  ..……………………...  

c) Ceren masada oturuyor.  ……............................ 
 

9. Aşağıda cümlelerdeki soyut adları yazınız. 

a) Çocuklara hoşgörü ile yaklaşırdı.  …..…………………….. 

b) Komşulara karşı sabırlı davrandı.  ......………............. 

c) Mutlulukla arkadaşına koştu.  ………………………………… 
 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen topluluk isimlerini yazınız. 

a) Koyun sürüsü gördüm.  ………….………………….. 

b) Türk milleti konukseverdir.  ..…………………….. 

c) Bir deste kalem aldım.  ….……………………………. 
 

11. Aşağıda Kullanılan Özel Adları Yazınız. 

a) Ali eniştem Van’a gitti.  ....................………………. 

b) Başkentimiz Ankara’dır.  ……….….……………………. 

c) Çanakkale’ye gezi düzenledik.  ………………………… 
 

12. Aşağıda cümlelerdeki sıfatları yazınız. 

a) Yüksek dağlarda kar vardı.  ………..………………… 

b) İhtiyar adama yardım ettim.  ….…………………. 

c) O mahallede iki bakkal var.  .……………………….. 

 



 

 

TÜREMİŞ KELİMELERLE ( YAPIM EKİ )  İLGİLİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI 
              Orhan,  Aksaraylı bir esnaftır. Ayakkabıları boyalı, takım elbisesi renkli, saçları taralı 

olarak etrafında kendini sevdirmiştir. Dükkanında ki kitaplık tarihi eser denecek kadar eskidir. 

Dükkanı oduncu ile kilimcinin arasındadır. Orhan kitapçıdır. Kitapsız bir hayatın 

olamayacağını söyleyen Orhan, herkese kitap hediye ediyor.   Yaşlı ve sevimli olan Yunus 

Dede , kitaplığındaki kitapların yarısını Orhan’dan hediye almıştır.  Yunus Dede evinden 

kitapçıya giderken birçok inişli, çıkışlı yol kat ediyor. Bazen de eskici İlyas ile birlikte küçük 

motorla geliyor. Çaycı Davut, kitapçının misafiri gelince koşarak taze çay getiriyor. Demli 

çaylar yudumlandıkça , oturanlar keyifli sohbetler ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini 

anlayamıyorlar. Hızlı ve gürültülü arabaların seslerini hiç mi hiç duymuyorlar….. 

NOT: Yukarıda verilen hikayede geçen türemiş kelimeleri aşağıya yazınız.  Eklerin altlarını 

çiziniz. (22 tane türemiş kelimeyi bulacaksınız.) 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

***Siz de farklı bir hikaye yazınız. Hikayenizde türemiş kelimeler olsun. Kendinize 

güvenirseniz, siz de başarabilirsiniz.  

                                  …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Yazdığınız hikâyede geçen türemiş kelimeleri aşağıda gösteriniz.                                        

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 

……………             ……………….            ……………………           ………………….. 
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