
Hazırlayan: Turgay DEMİREL 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü | K. Karabekir Eğitim Fakültesi | Atatürk Üniversitesi | 25240-Erzurum 
( 0442-231-4468  |turgay.demirel@hotmail.com ; tdemirel@atauni.edu.tr  | www.turgaydemirel.com |) 

No Yalın hali -i eki (belirtme) -e eki (yönelme) -de eki (bulunma) -den eki (ayrılma) 

1 
- Bilgisayarım yarı

n tamir edilecek. 

Tabloyu duvara 

sen mi astın 

oğlum 

Kırlara yürüyüşe 

çıkmanın zamanı 

geldi. 

Karanlıkta durmak 

beni korkutuyor 

Dağlardan gelen su 

çok temizdir. 

2 

- Arkadaşım bana 

çok sevdiğim 

bir kitap hediye 

aldı. 

Defterini getirir 

misin kızım? 

Bahçeye tavşan 

girmiş. 

Okulda öğrenciler 

sınav oluyor. 

Kırlardan bir ceylan 

çıkageldi 

3 

- Sen de 

bir ağaç dik, dünya 

yemyeşil olsun! 

Gideceğimiz evi 

gördüm. 

Kuşlara baksana 

cıvıl cıvıl ötüyorlar Kalemde uç var. 
Tencereden yemek 

alabilir miyim. 

4 

- Buralarda 

bir terzi varmış, 

biliyor musun? 

Çayı açık içerim 

ben. 

Dallara 

tırmanmayın 

düşersiniz. 
Evde onu gördüm. Evden yeni ayrıldı. 

5 

-Senin bu 

konudaki fikrin çok 

güzel. 

Babam evi badan

a ettirecek. 

Koluma kapı çarptı 

acıyor.  

Sende olmayan 

kalem bende var. 

Senden hiçbir şey 

istemiyorum. 

6 Yağmur yağıyor 
Bu düşünceni kim

seye anlattın mı? Eve gidiyorum. Sizde köpek var mı? 
Benden aldığın parayı 

geri ver. 

7 
Market çok 

kalabalıktı. 

Telefonumu suya 

düşürdüm. 

Okula ben yalnız 

gideceğim. 

Sabahtan 

beri pastanede oturuy

oruz. 

Gurbetten geleli henüz 

üç yıl oldu. 

8 

Türkiye’nin 

başkenti 

Ankara’dır. 

Bahçedeki 

büyük odunu ikiy

e ayırdım. 

Antalya'ya tatile 

gideceğiz. 

Türk 

Yıldızları Mersin’de 

gösteri yapacakmış. 

Ben dostumdan başkas

ına güvenmem 

9 

Bizim bahçe 

baharda yemyeşil 

olur. 

Ülkemizde 

herkes askeri seve

r 

Geç oldu, 

artık eve geçelim. 

Dün 

kitaplarım Elif’te kal

mış. 

Ağabeyim 

dün askerden döndü. 

10 
Bahçedeki ağaçlar 

çiçek açmış 
Ali’yi gördüm. 

İstediğin 

kitapları masaya ko

ydum. 

Sen 

bu fikirde olduğun 

sürece, hiçbir şey 

yapamazsın! 

Yediğimiz yemekten h

epimiz doyduk. 

11 
Okullar 3 gün tatil 

edildi. 

Okulu sarıya 

boyamışlar 

gördün mü? 

Telefona mesaj 

geldi. 

Arabada 

bekliyorlardı. 

Bahçeden sandalyeleri 

getirir misin? 

12 
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