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ŞEHİT AHMET ÇONDUL ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5. SINIF 2. DÖNEM 1. TÜRKÇE YAZILISI
FEDAKARLIKLA GELEN BAŞARI
Seyit( ) sabah erkenden uyandı. Sabah namazını kıldı. Mutfaktan mis gibi kokular
geliyordu. Annesine seslendi: Anneciğim kahvaltı hazır mı( ) Annesi kahvaltıyı çoktan
hazırlamıştı, mutfağa gelmesini söyledi. Babası ve kardeşi de mutfağa geldi, ailece kahvaltı
ettiler. Ders araç gereçlerini çantasına koyup okulun yolunu tuttu.
İlk ders Türkçeydi ve sınav sonuçları açıklanıyordu( )Seyit iyi bir not almıştı ama
Serkan( )ın notu okunduğunda bütün sınıf çok şaşırdı. Serkan çalışkan bir öğrenci olarak
bilinirdi fakat sınavdan düşük bir not almıştı. Sonuca Serkan da şaşırdı( ) böyle bir notu hiç
beklemiyordu.
Serkan’ın diğer notları da düşük gelince anne ve babası öğretmenleriyle konuştu.
Çocuklarının başarısız olma sebebini öğrenmek istediler. Sonuçta Serkan’ın telefonuyla çok
fazla vakit geçirdiği için derslerine çalışmadığı anlaşıldı. Eğer böyle giderse sınıfta kalacaktı.
Seyit, eve geldiğinde annesine artık telefon istemediğini söyledi. Annesi fikrini
değiştiren nedir, diye sordu. Seyit Serkan’ın başından geçenleri anlattı.
Seyit, cep telefonsuz hayatın daha güzel olduğunu fark etti. Artık hem arkadaşlarıyla
daha iyi zaman geçiriyor hem de derslerini aksatmıyordu. Serkan’ın ailesi de artık onun
telefon kullanmasına izin vermediler. Böylece Serkan’ın dersleri de yavaş yavaş düzelmeye
başladı. Bu yaşananlardan sonra sınıftaki diğer öğrenciler de biraz daha büyüyünceye kadar
cep telefonu sahibi olma fikrini erteledi.
SORULAR
1) Seyit sabah uyandığında neler yapmıştır? (10 puan)

2) Bütün sınıfın çok şaşırmasına neden olan olay nedir? (10 puan)
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3) Serkan’ın anne ve babası hangi amaçla öğretmenlerle görüşmüştür? (10 puan)

4) Okuduğunuz metindeki hikaye unsurlarını aşağıya yazınız. (15 puan)
Olay:
Yer:
Zaman:
Şahıs kadrosu:
5) Fedakarlıkla Gelen Başarı adlı metnin ilk iki paragrafında paratez işaretiyle belirtilen
yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. (10 puan)

6) Aşağıdaki cümleleri uygun olan özelliklerle eşleştiriniz. (10 puan)
A- Kartallar diğer kuşlardan daha yüksekten uçar.
B- Sağlıklı beslenmek için şunlar yapılabilir: Şekeri ve tuzu azaltın,
daha fazla su için, bol bol meyve ve sebze tüketin.
C- Sakarmeke, sulak alanlarda yaşayan bir kuş türüdür.
D- Elma gibi kırmızıydı yanakları.

(
(
(
(

) Tanımlama
) Benzetme
) Karşılaştırma
) Örneklendirme

7) Aşağıdaki cümlelerdeki anlam ilişkilerini (amaç-sonuç, neden-sonuç, koşul-sonuç)
yanlarındaki boşluğa yazınız. (10 puan)
Çocuk, çamurda ayağı kayınca nehre düştü.
.........................................
Oğlunu gören anne onu kurtarmak için nehre atladı.
.........................................
Çocuk ağacın dallarına tutunursa boğulmaktan kurtulacaktı.
........................................
Dallardan birini yakaladığı için kıyıya çıkmayı başardı.
......................................
8) Aşağıdaki metinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yazımı
yanlış olan kelimelerin altını çizerek doğrularını yazınız. (10 puan)
“ Düşman gemileri suya gömülürken cemal çavuş ve niğdeli ali seyit’e sarıldılar.
18 mart 1915 günü mecidiye tabyasında 12 şehit ve 20 yaralı vardı. Yenilgi yüzü görmeyen
düşman filosu ise türklere yenilmişti. düşmanlar artık iyi biliyordu ki çanakkale geçilmezdi.”
9) Aşağıya dilekçe planına dikkat ederek Akyazı Belediyesine okul çevresindeki çöplerin
toplanması için dilekçe yazınız. (15 puan)
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Sınav süresi 40 dakikadır, Başarılar dilerim.

Şenol YILDIRIM / Türkçe Öğretmeni

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………….. ORTAOKULU 5.SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

Adı soyadı:................................................................................................... Sınıfı:............................ No:.....................
Ali, tutumlu bir çocuktu. Parasını çok dikkatli harcardı. Harçlığının büyük bir kısmını kumbarasına atardı. Günler geçti Ali'nin
kumbarası her geçen gün biraz daha ağırlaştı. O ağırlaştıkça Ali'nin sevinci ve heyecanı da artıyordu. Çünkü biriktirdiği parasıyla
bisiklet almayı düşünüyordu.
Yılsonu geldi. Ali karnesini aldı, sınıfını geçmişti. Anne ve babası çok sevindiler. Ona her zamankinden daha çok harçlık verdiler.
Ali, parayı alır almaz hemen kumbarasına koştu. Ne kadar uğraştıysa da paraları kumbaraya sokamadı. Kumbara ağzına kadar
dolmuştu.
Ali, annesi ve babasını çağırdı. Annesi:
-Kumbaran dolmuş, açmalıyız dedi.
Biraz uğraştıktan sonra kumbarayı açtılar. Kumbaranın içinden madeni ve kağıt bir sürü para çıktı.
Babası Ali' ye:
- Aferin oğlum, dedi. Bu davranışın çok hoşumuza gitti. Atalarımız, " ...................................................................." diye boşuna
dememişler. Bunu şimdi daha iyi anladın sanırım.
Babası Ali'nin parasına biraz daha para ekledi. Ona güzel bir bisiklet aldılar. Ali, bisikletiyle doya doya gezdi. Kumbarasına para
atmayı ise hiç unutmadı.

Aşağıdaki üç soruyu paragrafa göre cevaplayınız.
1- Ali biriktirdiği para ile ne almak istiyordu?(5p)
A) Bilgisayar

B) Kumandalı Araba

C) Futbol Topu

D) Bisiklet

6- Aşağıdaki cümlelerde hangisinde sayıların yazımı ile
ilgili yanlışlık yapılmıştır? (5p)
A) Kurabiyeleri arkadaşlarıma 2'şer 2'şer dağıttım.

2- Ali'nin sevincinin ve heyecanının artmasının sebebi
nedir? (5p)

B) Yarışmada birinci olması herkesi şaşırttı.

A) Günlerin çok hızlı geçmesi
B) Kumbaranın her geçen gün ağırlaşması

D) Türkiye'nin en kalabalık ili 15 milyon 29 bin ile İstanbul
oldu.

C) Harçlığına zam yapılması

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel ifadedir? (5p)

D) Yeni kumbara alınması

A) Kış mevsimi en güzel Konya'da yaşanır.

3- Hikayeden hareketle boş bırakılan yere aşağıdaki
atasözlerinden hangisi getirilebilir? (5p)

B) Öğle uykusunu çok severim.

A) Ayağını yorganına göre uzat

D) Portakalda c vitamini vardır.

C) Okuduğu kitap yüz yirmi sayfaydı.

C) Karpuzdan daha güzel meyve yoktur.

B) Ağaç yaş iken eğilir
8- ''Zengin ve yaşlı adam yolda gördüğü çocuğu azarladı.''
cümlesindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

C) Damlaya damlaya göl olur
D) Parayı veren düdüğü çalar
1- üfleyen

A) cimri-yoksul
fakir-genç

2- ney

B) parasız-ihtiyar C)
D) yaramaz- olgun

3- sanatkarlara
4- denilmektedir

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç
ilişkisi vardır? (5p)

5- neyzen
4- Yukarıdaki
kelimelerle anlamlı ve
kurallı bir cümle
oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olur? (5p)
A) 1-4-2-5-3
1-3-5-4

B) 4-3-5-2-1 C) 2D) 5-3-1-2-4

5. Aşağıdakilerden hangisi “gemi” sözcüğüyle aynı
kavram alanına girmez işaretleyiniz. (5p)
A.kayık B.sandal C.bot D.çizme

A) Bu mahalleyi çok sevdi.
B) Yeni saati çok güzeldi.
C) Dün sabah okula geç geldi.
D) Çok yorulduğundan uyuyakaldı.
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11. Herkes kendi evini süpürürse bütün mahalle temiz
1- Kurtuluş Savaşı

olur.

2- istiklal Caddesi

3- yüzbaşı Mehmet

4- Türk tarih kurumu

5- Ömer Seyfettin

6- Türkmenistan

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede savunulan
görüşü destekler?(5p)

10- Yukarıdakilerden hangilerinin yazımında yanlışlık
yapılmıştır? (5p)
A) 1-2-4

B) 2-3-6

C) 1-3-6

D) 2-3-4

A) Üstüme düşeni yaparsam bu işten herkes
faydalanır.
B) Hiç kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmez.
C) Etrafı temizlemek iyi bir davranıştır.
D) Herkes her yeri temizlemelidir.

Leylek:”Göç etme vakti geldi.”dedi.

Ninemin pamuk ellerini özledim.

Çocuğun dişleri inci gibi parlıyordu.

Sana bin defa söyledim bunu.

Zaman bir sabun gibi eriyor ellerimde.
12- Yukarıdaki cümlelerin altlarına uygun söz sanatlarını yazınız. (10 puan )

13-Tabloda yer alan kelimelerin kök ek ayrımını yaparak, kelime köküne gelen ekin anlamı değiştirip
değiştirmediğini yazınız. ( 10 puan )
kelime

kök+ek ayrımı

Ek, kelimenin anlamını değiştirmiş
mi?

Kitaplık
Geçti
Gözlük
Dağlar
Evi
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14. “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” Sözünden hareketle bir yazı yazınız. (İçerik 10, başlık
5, yazım imla 5 puandır.)
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Adı soyadı:................................................................................................... Sınıfı:............................ No:.....................
Ali, tutumlu bir çocuktu. Parasını çok dikkatli harcardı. Harçlığının büyük bir kısmını kumbarasına atardı. Günler geçti Ali'nin
kumbarası her geçen gün biraz daha ağırlaştı. O ağırlaştıkça Ali'nin sevinci ve heyecanı da artıyordu. Çünkü biriktirdiği parasıyla
bisiklet almayı düşünüyordu.
Yılsonu geldi. Ali karnesini aldı, sınıfını geçmişti. Anne ve babası çok sevindiler. Ona her zamankinden daha çok harçlık verdiler.
Ali, parayı alır almaz hemen kumbarasına koştu. Ne kadar uğraştıysa da paraları kumbaraya sokamadı. Kumbara ağzına kadar
dolmuştu.
Ali, annesi ve babasını çağırdı. Annesi:
-Kumbaran dolmuş, açmalıyız dedi.
Biraz uğraştıktan sonra kumbarayı açtılar. Kumbaranın içinden madeni ve kağıt bir sürü para çıktı.
Babası Ali' ye:
- Aferin oğlum, dedi. Bu davranışın çok hoşumuza gitti. Atalarımız, " ...................................................................." diye boşuna
dememişler. Bunu şimdi daha iyi anladın sanırım.
Babası Ali'nin parasına biraz daha para ekledi. Ona güzel bir bisiklet aldılar. Ali, bisikletiyle doya doya gezdi. Kumbarasına para
atmayı ise hiç unutmadı.

Aşağıdaki üç soruyu paragrafa göre cevaplayınız.
1- Ali biriktirdiği para ile ne almak istiyordu?(5p)
A) Bilgisayar

B) Kumandalı Araba

C) Futbol Topu

D) Bisiklet

6- Aşağıdaki cümlelerde hangisinde sayıların yazımı ile
ilgili yanlışlık yapılmıştır? (5p)
A) Kurabiyeleri arkadaşlarıma 2'şer 2'şer dağıttım.

2- Ali'nin sevincinin ve heyecanının artmasının sebebi
nedir? (5p)

B) Yarışmada birinci olması herkesi şaşırttı.

A) Günlerin çok hızlı geçmesi
B) Kumbaranın her geçen gün ağırlaşması

D) Türkiye'nin en kalabalık ili 15 milyon 29 bin ile İstanbul
oldu.

C) Harçlığına zam yapılması

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel ifadedir? (5p)

D) Yeni kumbara alınması

A) Kış mevsimi en güzel Konya'da yaşanır.

3- Hikayeden hareketle boş bırakılan yere aşağıdaki
atasözlerinden hangisi getirilebilir? (5p)

B) Öğle uykusunu çok severim.

A) Ayağını yorganına göre uzat

D) Portakalda c vitamini vardır.

C) Okuduğu kitap yüz yirmi sayfaydı.

C) Karpuzdan daha güzel meyve yoktur.

B) Ağaç yaş iken eğilir
8- ''Zengin ve yaşlı adam yolda gördüğü çocuğu azarladı.''
cümlesindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

C) Damlaya damlaya göl olur
D) Parayı veren düdüğü çalar
1- üfleyen

A) cimri-yoksul
fakir-genç

2- ney

B) parasız-ihtiyar C)
D) yaramaz- olgun

3- sanatkarlara
4- denilmektedir

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç
ilişkisi vardır? (5p)

5- neyzen
4- Yukarıdaki
kelimelerle anlamlı ve
kurallı bir cümle
oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olur? (5p)
A) 1-4-2-5-3
1-3-5-4

B) 4-3-5-2-1 C) 2D) 5-3-1-2-4

5. Aşağıdakilerden hangisi “gemi” sözcüğüyle aynı
kavram alanına girmez işaretleyiniz. (5p)
A.kayık B.sandal C.bot D.çizme

A) Bu mahalleyi çok sevdi.
B) Yeni saati çok güzeldi.
C) Dün sabah okula geç geldi.
D) Çok yorulduğundan uyuyakaldı.
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11. Herkes kendi evini süpürürse bütün mahalle temiz
1- Kurtuluş Savaşı

olur.

2- istiklal Caddesi

3- yüzbaşı Mehmet

4- Türk tarih kurumu

5- Ömer Seyfettin

6- Türkmenistan

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede savunulan
görüşü destekler?(5p)

10- Yukarıdakilerden hangilerinin yazımında yanlışlık
yapılmıştır? (5p)
A) 1-2-4

B) 2-3-6

C) 1-3-6

D) 2-3-4

A) Üstüme düşeni yaparsam bu işten herkes
faydalanır.
B) Hiç kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmez.
C) Etrafı temizlemek iyi bir davranıştır.
D) Herkes her yeri temizlemelidir.

Leylek:”Göç etme vakti geldi.”dedi.

Ninemin pamuk ellerini özledim.

Çocuğun dişleri inci gibi parlıyordu.

Sana bin defa söyledim bunu.

Zaman bir sabun gibi eriyor ellerimde.
12- Yukarıdaki cümlelerin altlarına uygun söz sanatlarını yazınız. (10 puan )

13-Tabloda yer alan kelimelerin kök ek ayrımını yaparak, kelime köküne gelen ekin anlamı değiştirip
değiştirmediğini yazınız. ( 10 puan )
kelime

kök+ek ayrımı

Ek, kelimenin anlamını değiştirmiş
mi?

Kitaplık
Geçti
Gözlük
Dağlar
Evi
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14. “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” Sözünden hareketle bir yazı yazınız. (İçerik 10, başlık
5, yazım imla 5 puandır.)
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5 / B SINIFI TÜRKÇE YAZILISI
2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT YUNUS UĞUR ORTAOKULU 5 / SINIFI
TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
ADI ve SOYADI:
SINIFI

:5-B
NUMARASI :
………………………………
Bir matematik profesörü Nobel ödülü almıştı.
Ödül töreninden sonraki ilk dersinde,
öğrencilerinden biri kendisine şöyle bir soru sordu:
“Efendim! Dünyada yüzlerce Matematik
profesörü var. Ancak bu kadar bilim adamı arasında,
ödülü size lâyık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran
özellik neydi?”
Profesör, bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap
verdi. Ardından da, kendisinden merakla cevap
bekleyen öğrencisine şunları söyledi:
“Doğrusunu söylemek gerekirse, hepsini anneme
borçluyum! Çünkü ben küçük bir öğrenciyken, diğer
çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine
döndüklerinde kendilerine: ‘Söyle bakalım,
öğretmeninin sorduğu sorulara iyi cevaplar
verebildin mi?’ diye sorarlardı.
Benim annem ise bana: ‘Söyle bakalım’ derdi.
‘Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu?’
İşte beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin
sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da,
sormaya devam ettim!”
(İlk üç soru be metne göre cevaplanacaktır.)
SORULAR1.Soru ( 8 puan )
1.Soru (8 puan)
OLAY:..................................................................................................
........................................................................................................

5.Soru (5 puan)
Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini karşılarına
yazınız.
TAMLAMA

ÇEŞİDİ

Bahçenin duvarı
Ağaç yaprağı
Yolun sonu
Arabanın renginin tonu.
Koyun etini sevmem.
6.Soru ( 6 puan )
Aşağıdaki altı çizili kelimeler hangi anlamda
kullanılmışlardır, aşağıda verilenlerden birisini
yazınız.
“Zıt anlam, yan anlam Deyim anlam, Terim
anlam, Mecaz ve Gerçek anlam”
»Dosta-düşmana karşı bizi utandırma.( ...................)
» Bu yolda çok emek harcamış. » (........................)
»Dolabın önyüzü eskimiş. »(........................)
»Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek
tanımıyorum.(.............................................)
» Açılar konusunu tam olarak anlayamamıştım.(........)
» Patronun gözüne girmek için elinden geleni
yapıyordu. (........................)
7.Soru ( 5 puan )
Aşağıdaki kutucuktaki kelimelerden uygun
olanları, cümlelerde noktalı yerlere getirerek
cümleleri tamamlayınız.

oysa

- böylece - için - ama -çünkü

YER:..................................................................................................
ZAMAN:..........................................................................................
KAHRAMANLAR:.....................................................................
...........................................................................................................
2.Soru ( 6 puan )
Matematik profesörü ne almıştır? Bunun üzerine
öğrenciler kendisine ne sormuştur?

- Uğur’un pasları,takımı hareketlendirdi
………………………………………………… maçı kazandık.
- İşimi sonunda bitirdim …………… oldukça yoruldum.
- Sınavda başarılı olamadım ………………… düzenli
çalışmamıştım.
- Onu cimri sanırdım ………………… eli açık bir
insanmış.

3.Soru ( 10 puan )
Profesör başarısını kime borçludur, niçin?

4.Soru ( 5 puan )
Metnin ana fikri nedir?

- Yağmur yağdığı ……………………… konser iptal edildi.
8.Soru (4 puan )
“Babam… dün gece Ankara’…. alıp Bursa’….
götürmüşler.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere
aşağıdaki şıklardan hangisindeki ekler sırasıyla
getirilirse anlam bozulmaz? (5p) Bu eklerin ne
eki olduğunu da yazınız.
a) –dan, -yı, -dan
c) –lar, -yı, -dan

b) –ı, -dan, -ya
d) –ın, -dan, -da

9.Soru ( 7puan )
Aşağıdaki altı çizili adların tür ve yapı
özelliklerini çiçeklerdeki kavramlardan uygun
olan numaralarla eşleştiriniz.

“M “ bölümündeki sebep-sonuç cümlesini aşağıya
yazınız.
.....................................................................................................
.......................................................................................

( ) Önemli olan yüz güzelliği değil kalp
güzelliğidir.

12.Soru (8puan )
Aşağıdaki tümcelerdeki yazım ve noktalama
yanlışlarını bulup ilgili olduğu kutucukla
eşleştiriniz.

( ) Özgür çok çalışkan bir arkadaşımdır.
( ) Öğrenciler tartışma yaptı.
( ) Türk ordusu dünyanın en disiplinli
ordusudur.
( ) Ankara’nın önemli yapıtlarından biri Ata
kule’dir.
( ) Çocuk düşünce ağlamaya başladı.
( ) Evi sarımsak kokusun sarmış.

***Aşağıda olay metninin serim,düğüm ve çözüm
bölümleri karışık olarak verilmiştir. 10 ve 11.soruları
bu paragraflara göre yanıtlayın.
K Aklına bir fikir gelmiş. Sihir kitabını hemen eline
almış ve okumuş. Güzellik iksirini yapmaya
karar vermiş. Bu çirkin görüntüden kurtulmak için
süpürgesine binip ormanın derinliklerine gitmiş.
L Şehirden uzakta ,gizemli ve ürkütücü bir şatoda
yaşayan yaşlı bir cadı varmış.Bu cadı çirkin olduğu
için aynaya her baktığında kendini kötü
hissediyormuş.Asıl güzelliğin insanın içinde
olduğunu bilse de güzel bir kadın olmak istiyormuş.

Bir bir gerekli bitkileri toplamış.Sonra hemen
şatoya dönmüş ve bitkileri kazanda kaynatmış.
Heyecanla güzellik iksirinden bir yudum içmiş ve
güzel bir kadına dönüşmüş.Güzelleştiği için çok
mutlu olmuş.
M

10.Soru ( 3 puan )
a) Yukarıdaki paragrafların doğru sıralanışı nasıldır?

11.Soru ( 3 puan )
“K” bölümündeki amaç cümlesini aşağıya yazınız.
.....................................................................................................
.......................................................................................
“L” bölümünde verilen “Asıl güzellik insanın
içindedir.” sözü ile anlatılmak istenen nedir?
.....................................................................................................
.............................................................................................

GEÇ OLSUNDA GÜÇ
OLMASIN.
Sınıfta ki başarımla
hiç ilgilenmedin ki!
Deneme sınavı
soruları kolaymı
zormu?
Zonguldakı daha
önce görmemiştim.
Yavaş, yavaş
yürüyeceksin bu
yolda.
Hacivat ile karagöz
izledim.
06 Haziran 1973’de
Konya’da doğdum.
Teras katımız 55
metre kare kadardır.

1
2

KESME İŞARETİNİN
KULLANIMI
İkilemelerin yazımı

3

Ek olan “ki”nin
yazımı

4

Bağlaç olan “de”nin
yazımı
Soru eki”mi”nin
yazımı

5
6
7
8

Ek olan “de”nin
yazımı
Birleşik sözcüklerin
yazımı
Büyük harflerin
kullanımı

13.Soru ( 5 puan )
Aşağıdaki yargılar öznelse başındaki boşluğa (Ö),
nesnelse (N) yazınız. (5 puan)
(
) Bu parfümün kokusu çok ferahlatıcıymış.
(
) Dün hava yağmurluydu.
(
) Gözleri deniz mavisiydi Atatürk’ün.
(
) İstanbul’u gören ondan ayrılmak istemez.
(
) Kitap 158 sayfadan oluşuyordu.
D 14. SORU
(5 puan)
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki ses
olaylarını karşılarına yazınız.
Marketten elma almış. ………………………………
Mutfaktaki dolabın kulpu kırılmış. ……………
Kardeşim sebze sevmiyor. ………………………
“Bu da neyin nesi?” dedi. …………………………
Karnı çok ağrıyormuş. ……………………………..
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