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Şimdiki Zamanın RivayetiÜNİTE 4

Ben  gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um

Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun

O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş

Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Siz gid-iyor-muş-sunuz git-mi-yor-muş-sunuz

Onlar gid-iyor-muş-lar git-mi-yor-muş-lar

 (gid-iyor-lar-mış) (gid-iyor-lar-mış)

1.	 Duyduğuma	göre	sen	sık	sık	Ayla’yla	görüş.........................................

2.	 Ben	onunla	tanışmak	için	yanına	gittim,	meğer	o	beni	tanı.......................................

3.	 Sevgilimin	söylediğine	göre	sabah	akşam	hep	beni	düşün.........................................

4.	 Anlattıklarına	göre	onların	işleri	iyi	git.........................................

5.	 Ekonomistlere	göre	istatistikler	hesaplamalar	için	çok	gerek.........................................

6.	 Arkadaşımla	telefonda	konuştum;	şu	anda	İstanbul’da	kar	yağ................................

Lütfen tamamlayınız (-yormuş)

Uzmanlara	göre	bilgisayar	oyunları	çocukların
kafasını	karıştırıyormuş.
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GENEL TEKRAR

1.	 Bu	pazar	çocukların	okulu	olmadığı	için	sokakta	bağır..................................  .

2.	 Bu	akşam	vereceğimiz	partiye	çok	iyi	hazırla..................................,	hadi	arkadaşlar!

3.	 Dışişleri	Bakanları	toplantıya	geçmeden	önce	el	sık..................................  .

4.	 Ayşe	randevusuna	önem	verdiği	için	biraz	süsle..................................,	sonra	gitti.

5.	 Senin	her	hatanda	“	Ne	yapayım,	yahu?”	de..................................	hiç	kimse	

	 hoşlanmıyor.

6.	 Sizin	yarın	Ankara’da	Turizm	Bakanı’yla	görüşme	yap................................	duyduk.

7.	 Ben	senin	yanlış	cevap	yaz..................................		inanmıyordum,	ama	cevapların	

	 yanlışmış.

8.	 Biz	sizin	bu	müziği	sevdiğinizi	bil..........................,	bunun	için	bu	CD’yi	hediye	ettik.	

9.	 Hatırladığım	kadarıyla	bu	grameri	öğren..................................,	ilk	defa	görüyoruz.

10.	Eminsen,	bizle	gel..................................,	hemen	hazırlan!	Beş	dakikaya	çıkıyoruz.

11.	Beyefendi	dün	gel..................................,	bu	televizyonu	daha	ucuza	alırdınız.

12.	Ahmet	Bey,	Onur	Bey’in	sekreterini	aradım.	Onur	Bey	şu	anda	bir	toplantı	

	 yap...........................

13.	Belediye	kaçak	yapılan	yapıların	hepsini	gelecek	altı	ay	içinde	yık............................

14.	İlk	çağda	insanoğlu	pişirmeyi	hiç	bil..................................,	her	şeyi	çiğ	yermiş.

15.	Sevda	Hanım	bu	gün	işe	erken	git.................................,	ama	ayağını	burktuğundan	

	 gidememiş.	

16.	Tunç	Bey	güya	hiçbir	hata	yap..................................,	buna	rağmen	hatalı	bulunmuş.	

17.	Şimdi	anlıyoruz;	keşke	o	bu	işe	hiç	başla..................................,	bütün	servetini	

	 kaybetmezmiş.

Lütfen cümleleri rivayetle tamamlayınız. 

Lütfen uygun eklerle tamamlayınız.
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Lütfen Uygun Seçeneği Seçiniz.ÜNİTE 12

1.	 Bin	kere	özür	dile.................................  onu affetmem.

	 a)	demek	ki	 b)	öyleyse	 c)	se	bile	 d)	üstelik

2.	 Her	şeye	katlanırım,	.................................  sen	yanımda	ol.

	 a)	öyleyse	 b)	demek	ki	 c)	yeter	ki	 d)	madem	ki

3.	 Aydın	benimle	konuşmuyor.		.................................  neye	kızdı?

	 a)	Halbuki	 b)	Acaba	 c)	Öyleyse	 d)	Bunun	üzerine

4.	 A:	Çay	demledim	içer	misin?	 B:	................................  demledin,	içeyim.

	 a)	madem	ki	 b)	öyleyse	 c)	yeter	ki	 d)	halbuki

5.	 Erkek	arkadaşım	bana	haber	vermeden	tatile	çıkmış.	..........................  beni	hiç	

	 umursamıyor.

	 a)	madem	ki	 b)	demek	ki	 c)	halbuki	 d)	acaba

6.	 Melek	bana		.................................  her	şey	benim	suçummuş	gibi	davranıyor.

	 a)	acaba	 b)	üstelik	 c)	madem		 d)	sanki

7.	 O	bana	kızıyor,		.................................  benim	hiçbir	suçum	yok.

	 a)	yeter	ki	 b)	halbuki	 c)	madem	ki	 d)	demek	ki

8.	 Sen	benim	en	yakın	arkadaşımsın,	ama	sen		..........................  beni	anlamıyorsun.

	 a)	bile	 b)	halbuki	 c)	öyleyse	 d)	üstelik

9.	 Ev	arkadaşımla	anlaşamadım.		..............................  yalnız	yaşamaya	karar	verdim.

	 a)	öyleyse	 b)	halbuki	 c)	bunun	üzerine	 d)	demek	ki

10.	A:	Yarın	çok	önemli	bir	sınavım	var.	

 B: .................................  neden	hala	TV	seyrediyorsun?	Otur	ders	çalış!

	 a)	öyleyse	 b)	halbuki	 c)	bunun	üzerine	 d)	demek	ki

11.	Mustafa	hafta	sonu	evini	temizledi,	..................................	hanımı	tatilde.

	 a)	halbuki	 b)	aslında	 c)	demek	ki	 d)	madem	ki

12.	Ali	sabah	yola	çıkacağını	söylüyordu.	Çıktı	mı,	................................?

	 a)	sanırım	 b)	acaba	 c)	üstelik	 d)	ayrıca
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göre / “-mİş” ÜNİTE 11

“-DİğİnE göre” / sebep tahmini

Duyduğuma göre, o yarın gelecekmiş.

Ahmet hiç konuşmadığına göre, bir yaramazlık yaptı.

1. Gazetenin yazdığına göre ...................................................................................... .

2.	 Onların	dediğine göre............................................................................................. .

3. Dediklerine göre ..................................................................................................... .

4. Onun anlattığına göre ............................................................................................. .

5. Okuduğuma göre ................................................................................................... .

1.	 Uçak	hâlâ gelmediğine göre .................................................................................. .

2.	 En	yakın	arkadaşım	benle	konuşmadığına göre .................................................... .

3.	 Babam	annemle	konuşmadığına göre ................................................................... .

4.	 Bu	bayan	baktığı	eteği	hemen	aldığına göre .......................................................... .

5.	 O	sana	katıla	katıla	güldüğüne göre ....................................................................... .

Lütfen cümleleri tamamlayınız.

Bu	saate	kadar	çalıştığına	göre
işi	yarına	bitirmelidir.
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KELİME BİLGİSİ

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” 
kelimesi “Bu fikirleri savunan bir parti açılamaz.” 
cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Pantolonumun rengi giydikçe açıldı.
 B) Hafta sonunda tekneyle denize açılacağız.
 C) Bizim çocuk yeni evimize taşındıktan sonra
 iyice açıldı.
 D) Hava açıldı, yola çıkabiliriz.
 E) Sokağın başında yeni bir market açılmış.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açmak” ke-
limesi “Paketi açmak için sabırsızlanıyordum.” 
cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Göktaşı düştüğü yere büyük bir çukur 
 açmıştı.
 B) Postacı çantasını açıp mektubumu verdi.
 C) Köy Hizmetleri kardan kapanan yolları 
 açmaya çalışıyor.
 D) Okulumuzu açmak için başbakan gelecek.
 E) Benim konuyu açmam, onu rahatsız etmişti.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açmak” 
kelimesi “Çok koyu oldu, boyayı biraz açmalı.” 
cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Bu renk seni çok açtı.
 B) Boyayı açmak için tiner yerine su 
 kullandım.
 C) Eve girer girmez hemen televizyonu açar.
 D) Ahmet çok ketumdur, kimseye sırrını 
 açmaz.
 E) Turizm bakanlığı rehberlik için yeni sınav
 açacakmış.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “adam” 
kelimesi “Siyah takım elbise giymiş birkaç adam 
seni sordu.” cümlesindekiyle aynı anlamda 
kullanılmıştır?

 

 A) Telefona bakacak, e-maillere cevap verecek 
 bir adama ihtiyacımız var.
 B) O, adamı sinirlendiriyor.
 C) Direğin dibinde dikilen şu adamı tanıyor 
 musun?
 D) Onlarla kavga etmeye gelmez, onların 
 adamları çoktur.
 E) Onu büyütüp adam ettik, şimdi bizi 
 beğenmiyor.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” 
kelimesi “Gülsüm teyze o kadar ağırdı ki ancak 
dört kişi onu ambulansa koyabilmişti.” 
cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Hayatımda Timur kadar ağır, uyuşuk bir 
 adam görmedim.
 B) Teröristler ağır makineli tüfekler 
 kullanıyormuş.
 C) Taş yerinde ağırdır.
 D) Kazada yaralananların ikisinin durumu 
 ağırmış.
 E) Bu ağır görevi üzerime almak zorundaydım.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” 
kelimesi “İnsanı bunaltan ağır bir hava vardı.” 
cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Uykusu o kadar ağırdır ki yanında davul 
 çalsan, uyanmaz.
 B) İnsanı bayıltacak kadar ağır bir parfüm 
 kullanıyordu.
 C) Çok ağır bir kişiydi, tebessüm ettiği bile 
 görülmemişti.
 D) Ondan böylesine ağır sözler duyacağımı 
 tahmin etmezdim.
 E) Oranın çok nemli, ağır bir havası vardı.


