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A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin kullanım görevlerini belirtiniz.

B) “-de” bağlacı cümleye farklı anlamlar katabilir. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan bu bağlacın 
cümleye kattığı anlamı doğru bir şekilde eşleştiriniz.
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Büyüyecekmiş de beni saraylarda yaşatacakmış.

Sana ne oluyor da benim işime karışıyorsun.

Köye gelmişsin de bizi aramamışsın.

Ev de ev diye tutturmuştu.

O şehre ben de gitmiştim. 

Kızgınlık

Gibilik

İnat

Yakınma

Alay

Cümleler Edat Bağlaç Ünlem
1 Haydi aslanlarım, bir gol daha atın!
2 Sinemaya Ali ile Mehmet de gelsin.
3 Çocuklar akşama doğru parka gittiler.
4 Sen zekiymişsin gibi görünüyordun.
5 Vay be! Sen dostluğa bak!
6 Hem bana kız hem de ona.
7 Sana güveniyorum yalnız kendime güvenmiyorum.
8 Kes sesini, git buradan!
9 Elif, çabuk buraya gel!
10 Her şeye rağmen seni affetmeyeceğim.
11 Arabayı meğer bizim oğlan kaçırmış.
12 Çok acıkmadım ancak iki lahmacun tek yerim.
13 Uyuyayım diye çocuklar sessiz durmuş.
14 Aman Allah’ım, yok böyle bir şey!
15 İki gün evvel geldim çünkü işlerim vardı.
16 Kardeşiyle tatile gitmeye karar verdi.
17 Çok seviyordum oysa o beni sevmiyormuş.
18 Aaa! Senin ne işin vardı orada?
19 Güya sabaha kadar ders çalışmış(!)
20 Halbuki bu işleri o yapmıyordu.
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C)Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ünlemleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz.

D) Aşağıdaki cümlelerde “için” edatının cümleye kattığı anlamları doğru bir şekilde eşleştiriniz.

E) Aşağıdaki cümlelerde bulunan ifadeler doğruys “D” yanlışsa “Y” yazınız.

“Ders çalışırım yalnız dersten sonra da oyun oynarım.” cümlesinde iki bağlaç örneği 
kullanılmıştır.

“Ay canım benim ya! Kim seni üzdü?” cümlesinde duygu ünlemi örneği vardır.

“Akşama doğru kardeşim de bize eşlik edecek.” cümlesinde edat, bağlaç ve ünlem örneği 
kullanılmıştır. 

“İşlerimizi ancak ağamız halleder.” cümlesinde ‘ancak’ sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır.

“Avrupa ile Asya kıtalarında nüfus yoğunluğu oranları farklılıklar vardır.” cümlesinde ‘ile’ edat 
görevinde kullanılmıştır.

“Çünkü seni de anlamıştım ve sana da değer vermiştim.” cümlesinde edat kullanılmıştır.

İşe zamanında gidemediği için işten atıldı.
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Yaşa! Sen çok yaşa! İyi ki varsın.

Dükkan kirası için ne kadar ödüyorsunuz?

Sınavı geçebilmek için çok çalışmış.
Yarışmayı kazanabilmen için özel dersler almalısın.
Eski başkan için çok da iyi şeyler konuşmuyorlar.

Vatan için her zorluğa katlanmalıyız.

Aman Allah’ım bu ne güzellik!

Ey bu vatan için canını veren şehitler!

Yaa! Kazada mı kaybetmiş kardeşini.

Oh, oh! Ne de iyi etmiş, bu arabayı almış. 

Eee! Bunun böyle olacağı belliydi.

Hoppala! Şimdi de bu akıllıya(!) mı dert anlatacağız.

Seslenme

Neden-Sonuç

Hakkında
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Bir şeye karşılık

Uğruna
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Kızma

Beğenme

Acıma
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D) Aşağıdaki cümlelerde “için” edatının cümleye kattığı anlamları doğru bir şekilde eşleştiriniz.

C)Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ünlemleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz.

E) Aşağıdaki cümlelerde bulunan ifadeler doğruys “D” yanlışsa “Y” yazınız.

B) Aşağıdaki cümlelerde “ile” sözcüğünün kullanım görevini belirtiniz.

A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin kullanım görevlerini belirtiniz.

Edat: 3, 4, 10, 12, 13, 16, 19
Bağlaç:  2, 6, 7, 11, 15, 17, 20
Ünlem: 1, 5, 8, 9, 14, 18
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