Lütfen cümleleri örnekteki gibi dolaylı
anlatıma çeviriniz.
Öğretmen bize “Lütfen sınıfta sigara içmeyin” dedi.
Öğretmen bize sınıfta sigara içmememizi söyledi.
1.

Ben ona “Beni ara.” diyeceğim.

..........................................................................................................................................
2.

Ben öğrencilerime “Lütfen evde ödevlerinizi yapın.” dedim.

..........................................................................................................................................
3.

Eşim her zaman bana “Pazardan alışveriş yap.” der.

..........................................................................................................................................
4.

Ben size “Türkçe’yi daha iyi öğrenmek için bol bol pratik yapın.” demedim mi?

..........................................................................................................................................
5.

Ben onlara “Daha erken gelin.” diyeceğim.

..........................................................................................................................................
6.

Doktor eşime “Bu ilaçları sekiz saatte bir iç.” demiş.

..........................................................................................................................................
7.

Onlar bize “Bizi merak etmeyin.” dediler.

..........................................................................................................................................
8.

Ben sana “Burada gürültü yapma.” demedim mi?

..........................................................................................................................................
9.

Ben size “Beni takip etmeyin.” dedim.

..........................................................................................................................................
10. Annen sana “İzin almadan sinemaya gitme.” demedi mi?
..........................................................................................................................................
11. Öğrencilerim bana “Lütfen bu grameri tekrar ediniz.” dediler.
..........................................................................................................................................
12. Müdür bize “Raporu hafta sonuna kadar bitirin.” dedi.
..........................................................................................................................................
13. Ben çocuğuma “Ellerini yıkamadan yemek yeme.” dedim.
..........................................................................................................................................
14. Ben öğrencilere “Buna benzeyen üç cümle yazın.” dedim.
..........................................................................................................................................
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“DİğİndE” Zaman Ulaç Eki
Ben

geldiğimde

Ben
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Sen

geldiğinde

Sen

gelmediğinde

O

geldiğinde

O
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Biz

geldiğimizde

Biz

gelmediğimizde

Siz

geldiğinizde

Siz

gelmediğinizde

Onlar

geldiklerinde

Onlar

gelmediklerinde

Lütfen boşlukları “-DİğİndE”
ile doldurunuz.
1.

Ben gel.................................. hava soğuktu.

2.

Babam kız................................... kulakları kıpkırmızı oluyor.

3.

Onu gör................................. beni aramasını söyler misin?

4.

Ailemi düşün................................... hüzünleniyorum.

5.

İstanbul’a dön.................................... bana telefon et.

6.

Ona duygularımı söyle.................................. heyecandan konuşamadı.

7.

Gece karnım acık..................................... omlet yaparım.

8.

Ben eve gel.................................... saat onu geçiyordu.

9.

Mustafa Kemal Samsun’a çık................................. tarih 19 Mayıs 1919’du.

10. Konuşmamı bitir............................... dinleyenler uyuyordu.
11. Patron söylediklerini yap.................................... çok kızar.
12. Anlatacaklarımı duy................................. kulaklarına inanamayacaksın.
13. Ayhan’ı son gör................................. plajda güneşleniyordu.
14. Dedem kendisine söylenenleri beğen.................................... “Duymadım” diyor..
15. Mehmet yapacak işi ol................................ çok sıkılıyor.
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Lütfen boşlukları “-En”, “-Dİk” veya
“-EcEk” ile doldurunuz.
1.

Yarın git........................... yerin adını biliyor musun?

2.

Türkiye’de benim en beğen............................ şarkıcı Sezen Aksu’dur.

3.

Mehmet Akif’in yaz........................... şiirleri çok beğenirim.

4.

Annem gönder..................... mektubu almış.

5.

Geçen yaz Bodrum açıklarında bulun................. batık gemi Cenevizlilere aitmiş.

6.

Özür dilerim, gelemem. Bu akşam yap..................... işlerim var.

7.

Ahmet kazan................. bütün parayı karısına verir; sonra karısından harçlık alır.

8.

Sizin otur......................... ev tam olarak nerede?

9.

Tanı........................ bütün insanları düğünüme davet ettim.

10. Seninle konuş...................... zamanım yok.
11. O kadar meşgulüm ki, başımı kaşı...................... vaktim yok.
12. Kantinden çay iste........................ var mı?
13. Konuyu anla........................ varsa, tekrar anlatayım.
14. Ünlü futbolcu Maradona’yı Türkiye’de tanı....................... yoktur.
15. Şimdiye kadar seyret....................... en iyi filmdi.
16. Hülya bugüne kadar gör......................... en güzel kız.
17. Bir şey içmek iste............................ var mı?
18. Senin dün anlat............................ şeylere kimse inanmadı.
19. Başka oku............................... gazete bulamadın mı?
20. Öğlen ye.............................. yemek mideme dokundu.
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Lütfen boşlukları “-Dİk”
ortaç eki ile doldurunuz.
1.

Arkadaşım ona doğum gününde al................. hediyeleri çok beğendi.

2.

Annemin pişir..................... yemekleri çok severim.

3.

Kütüphaneden alıp da oku....................... kitapları tekrar kütüphaneye götürmeyi
unutuyorum.

4.

Uzun yıllardan beri yaz....................... şiirlerimi geçen hafta yayınladım.

5.

Bu zamana kadar oku..................... kitapların sayısını bilmiyorum.

6.

Babamın askerliğini yap................... şehir Trabzon’dur.

7.

Yıllardır çalışarak kazan................... paralarımı bankaya yatırmaya giderken
çaldırdım.

8.

Türkiye’de yabancıların en sev.................... şehir İstanbul’dur.

9.

1992’de turistlerin en fazla gez.................. müze Topkapı Sarayı’ymış.

10. Mimar Sinan’ın yap................... en güzel eser Selimiye Camii’dir.
11. Kardeşim babamın ver..................... öğütleri dikkatle dinler.
12. Benim ütüle..................... çamaşırlar, annemin ütüle..................... çamaşırlar
kadar güzel olmuyor.
13. Sizin anlat.......................... olaya çok üzüldüm.
14. Oğlum, sakın duy...................... her şeye inanma.
15. Arkadaşım gönder...................... mektuplara cevap yazmadı.
16. Annemin sohbet et..................... kadın arkadaşımın annesi.
17. Sor....................... soruların cevabını bilmiyorum.
18. Dün şu lokantada ye....................... yemek hiç güzel değildi.
19. Polisin ara....................... hırsız dün yakalandı.
20. Geçen kış al.................. soba iyi ısıtmıyor.
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