ÜNİTE 2

“-Dİr” Zaman Belirteç Eki

Şu adam iki gündür
sevgilisini bekliyor.

Lütfen mümkünse, “-Dİr”, değilse
“–DEn beri” kullanınız.
1. Sabah..................................... hiçbir şey yemedim.
2. Epey................................... İsmail’i görmüyorum.
3. 1989’............................ burada çalışıyorum.
4. Saatler................................... seni bekliyoruz; nerede kaldın?
5. Aylar................................... Ahmet’ten haber yok. Ne yapıyor acaba?
6. Ayşe teyzeler 40 yıl............................... aynı evde oturuyorlar.
7. Çoktan.............................. bekar arkadaşlarımla buluşmadım.
8. Dün............................. aralıksız yağmur yağıyor.
9. İki hafta................................ doğru düzgün uyuyamıyorum.
10. Şu önümüzdeki koltuktaki adam İstanbul’............................ konuşuyor.
11. Aylar.............................. yağmur yağmıyor.
12. Çocuklar geçen ay.............................. okula gitmiyor, çünkü tatil.
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Lütfen cümleleri örnekteki
gibi tamamlayınız.
Anneme göre, ben bebekken çok usluymuşum, ama abim
çok yaramazmış.
Dün seni Akmerkez’de görmüşler.
1. Ahmet Bey geçen yıl kel................, ama bu yıl saç ektir………..
2. Öyle mi söylüyor, ben mi yap.........................?
3. Annem bu fotoğrafta 18 yaşında, babam 20 yaşında....................
4. Adem her şeyi söyle................ ...............?
5. Ayşe, şu fotoğrafıma bak, bebekken ne kadar şişman.................... değil mi?
6. Yanlışlıkla Beşiktaş otobüsüne bin......................
7. Duyduğuma göre arabanı sat........................
8. Kitaba göre en zor spor dağcılık.........................
9. Gazetede okudum, dün Japonya’da 7.2 şiddetinde bir deprem ol…………..
10. Gürcan söyledi, eşi iki buçuk aylık hamile………….
11. Duyduğuma göre sen üniversitedeyken bölüm birincisi………………
12. Amcam küçükken attan düş………….., ayağını kır…………….
13. Bugün öğretmeni söyledi, bizim oğlan dün okula hiç git…………….
14. Maalesef sen de beni tam olarak anla…………………
15. Çabuk bir yere oturalım, film başla…………….
16. Annemin çocukluğunda yiyecek bulmak çok zor………….
17. Hande hiçbir mektubumu açıp oku…………….
18. Duydun mu? Orhan’a piyangodan tam yüz bin lira çık…………….
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Lütfen boşlukları “-sE” veya “-İrsE”
ile doldurunuz.
1. Eğer paran var…………….. ev al, arabayı boş ver.
2. Eğer süt iç……………….. boyun uzar, oğlum.
3. Eğer otobüsler dolu geç……………… taksiyle gideriz.
4. Eğer öğrenci uzun boylu…………….. bu sandalyelere oturamaz.
5. Eğer orada paran bit……………… telefon et.
6. Eğer Yalova’da hava soğuk…………… gitmeyelim.
7. Eğer ben tembel…………….. sen miskinsin!
8. Eğer kirası uygun bir ev bul……………….. hemen tutacağım.
9. Eğer paran yok………………. söyle, vereyim.
10. Eğer bu ilacı bir hafta düzenli kullan………………… bir şeyiniz kalmaz.
11. Eğer Hulusi  beni ara……………….  “Yok.” de.
12. Eğer sen yemek pişir……………. ben de bulaşıkları yıkarım.
13. Eğer mavi gömleğim ütülü………………. onu giyerim.
14. Eğer salı günü hastanede nöbetin yok……………. o gün buluşalım.
15. Eğer Ahmet hasta………………… akşam iş çıkışı ziyarete gidelim.
16. Eğer iste…………………. sen de bizimle gelebilirsin.
17. Eğer müsait değil…………….. daha sonra gelirim.
18. Eğer bilgisayarın bozul…………………. getir, ben yaparım.
19. Eğer geç kal……………….. sevinirim.
20. Eğer Alanya’ya git………………… çok beğenirsin.
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BATIL İNANÇLAR
Pek çok ülkede, pek çok insanın batıl inancı vardır. Peki sizin batıl inancınız var
mı? Batıl inançlar ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılıklar gösterir. Örneğin bana
göre yolda siyah kedi görmek kötü şans getirir, ama belki size göre siyah kedi görmek iyi şanstır. Babaannem her zaman
“Eğer kulağın çınlarsa, biri şu anda senin hakkında konuşuyor.” der. Bazı insanlara göre, dört yapraklı yonca, at nalı
şans sembolüdür. Salı günü evlenmek
uğursuzluk getirir. Sizin ülkenizde hangi batıl inançlar var? En yakın arkadaşım
Hande hiçbir zaman çantasını yere koymaz. Çünkü o “Eğer çantamı yere koyarsam, param azalır” diye düşünür. Annem de evin girişine nazar boncuğu asmayı sever. Ona göre “ nazar boncuğu”
kötü enerjiyi eve sokmaz. Aslında benim
uğurlu sayım, uğurlu günüm, uğurlu aksesuarım yok. Ama yine de merdiven altından
geçmem, veya siyah bir kedi görürsem kendimi kötü hissederim. Bence batıl inançlar
hayatın bir parçası ve çok ilginç bir konu. İster inanın, ister inanmayın! Peki size göre?

Lütfen cevap veriniz.
1. Sizin ülkenizde hangi batıl inançlar var?
2. Sizin batıl inançlarınız var mı?
3. Uğurlu sayınız, gününüz, renginiz var mı?
4. Üzerinizde uğurlu bir aksesuar taşır mısınız?
5. Sizce batıl inançların arkasında gerçek var mı?
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