
EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM 

Ek olan -ki 

1. Babamla havuzdaki balıklara yem attık.  

2. Tenceredeki yemekten tabağına biraz koydu.  

3. Oysaki tiyatroya gideceğimizi biliyordun. 

4. Halbuki bizimle gelecekti. 

5. Neyseki konuşma tatlıya bağlandı 

 

Bağlaç olan “ki” 

1. İyi ki yerimizi bir hafta önceden ayırtmışız.  

2. İyi de bende para yok ki 

3. Pazarda gördüm ki herkes alışveriş için 

gelmiş. 

4. Bildiğim şu ki kardeşim doğru bir seçim 

yapmış. 

5. Anladım ki gelecekte çok başarılı olacaksın. 

Aşağıdaki boşluklara uygun bağlaçlar getirerek 

cümleleri tamamlayınız. 

1. Ali ödevini yapmış ama Öğretmenine 

vermeyi unutmuş  

2. Ekinler kurudu çünkü yağmurlar uzun 

zamandır yağmıyor. 

3. Çok sık rüya görürüm ancak hepsini 

hatırlayamam.  

4. Bu bahçeyi beğendim ancak fiyatı çok 

yüksek.  

5. Hem söz veriyor hem zamanında gelmiyor. 

6. Öğretmenimiz hem Caner’e hem Güler’e 

teşekkür etti. 

7. Mustafa’nın doğum gününe Ezgi de geliyor 

8. Canan ablasını aylardır ne aradı ne sordu 

9. Günlerden beri üzüntüsünden ne yiyor ne 

içiyor.  

10. Kuraklık, meyve ve sebzelerin fiyatlarının 

artmasına sebep oldu. 

11. Rüzgar öyle bir esti ki dallar kırılacak 

sandık. 

12. Koyun ve kuzular yayladan ovaya indiler.  

13. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi 

ol.  

14. Babam bilgisayar aldı yalnız kullanmayı 

bilmiyor.  

15. Bulutsuz havalar ile parklar bana 

çocukluğumu hatırlatır.  

 

Aşağıdaki cümleleri uygun bir edatla 

tamamlayınız. 

1. Küçük kardeşim yüze kadar sayabiliyor.  

2. İhtiyar, sabaha kadar oğlunu sayıkladı.  

3. Yola hemen çıkarsak akşama kadar varırız.  

4. Duyduğuma göre tören ertelenmiş.  

5. Araştırmalara göre şişmanlık gittikçe artıyor.  

6. Rüzgâr sabaha doğru etkisini kaybetti.  

7. Kedi yavrusu bana doğru geliyordu.  

8. Sırt çantası ile yaylaya doğru yola çıktı.  

9. Arkadaşımı telefonla aradım.  

10. Eski püskü tekne ile mi denize açılıyorsun.  

11. Gözlerinden yağmur gibi yaş iniyordu.  

12. Köyüm, senin köyün gibi yemyeşildir.  

13. Bu gece kar yağacak gibi  

14. Ablamı iki yıldan beri göremedim.  

15. Öykü sabahtan beri kitap okuyor.  

16. Seni yeniden gördüğüm için mutluyum.  

17. Boyu yetişmediği için pencerenin üst tarafını 

silemedi.  

18. Çantama ancak kitaplarım sığdı.  

19. Arabayı yalnız babam kullanıyor.  

 

ÜNLEM 

Aşağıdaki cümlelerde geçen ünlemlerin altını 

çiziniz. Cümleye kattığı anlamları yazınız. 

1. A, kar yağmış! 

2. Ah, o yaz tatili ne güzeldi! 

3. Hey, çocuklar! Parka gidelim 

4. Yazık! Yavrular çok acıkmış. 

5. Yazık sana! Verdiğin sözü tutmalıydın. 

6. Yaşasın, bir evimiz oldu! 

7. Sakın ha, bu hatayı bir daha yapma! 

8. Eyvah, otobüsü kaçırdık! 

9. Aşk olsun, bu yarışı da kazandı! 
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