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Alıştırmalar (Emir, istek, gereklilik, dilek kipi) 

 

1. Lütfen olumsuz yapınız. 

 

1-  Derste konuş.             ...………………………………………………… 

2-  Pencereyi aç.               ...………………………………………………… 

3-  Mektup yaz.                ..…………………………………………………. 

4-  Eve git.                        ..…………………………………………………. 

5-  Okula gel.                    …..………………………………………………. 

6-  O erken uyusun.          ….……………………………………………….. 

7-  Onlar merak etsinler.   ..…………………………………………………. 

8-  Siz bekleyiniz.            ….……………………………………………….. 

9-  Sigara içiniz.              …………………………………………………... 

10- İhtiyarlara yardım ediniz.  .........…………………………………………….. 

 

2. Aşağıdaki boşluklara uygun emir kipi ekleri getiriniz. 

1- Yoksullara yardım et……………………… . 

2- Sigara iç………………………….  .(olumsuz) 

3- Yüksek sesle konuş……………… .(olumsuz) 

4- Biraz dinle………………………………... . 

5- Otobüse önden bin……………..  arkadan in………… . 

6- Biraz kibar ol………………..  . 

7- Dürüst ve çalışkan  ol………………... . 

8- Akşam bana telefon et……………….. . 

9- Çok ders çalış………………………… . 

10- Siz hiç merak et………………………. . 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin fiillerini emir yapınız. 

1- Oya kitabı Emine’ye veriyor.     ……………………………………………..…. .  

2- Hizmetçi odayı temizliyor. ………………………………………………… . 

3- Öğrenciler bu soruları biliyorlar.  ………………………………………………… . 

4- Kaya beni sinemaya götürüyor.    ………………………………………………… . 

5- Sen dişlerini fırçalıyorsun. ………………………………………………… . 

6- Siz dikkat ediyorsunuz.  ………………………………………………… . 

7- Eve erken geliyor.     ………………………………………………… . 

8- Öğrenciler çok ders çalışıyorlar.  ………………………………………………… . 

 

4. Aşağıdaki cümleleri emir kipiyle tamamlayınız.        

  

1- Arzu kitap ………………………………..  (okumak) 

2- O buraya …………………………………  (gelmek) 

3- Sen çok ders ……………………………..  (çalışmak) 

4- Siz akşam bana …………………………. (telefon etmek) 

5- Siz lütfen sınıfta Türkçe …………………   (konuşmak) 

6- Lütfen çay ……………………………….  (içmek) 

7- Lütfen derste …………………………….   (konuşmak) 
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8- Onlar akşam bize ……………………….. (gelmek) 

9- Sen Türkçe ……………………………… (öğrenmek) 

10- Sen televizyon …………………………… (seyretmek) 

 

 

Kışın nelere dikkat etmeliyiz? 

 

Kış günleri genellikle soğuk olduğu için üşütür ve hasta oluruz. Hasta olmamak için şu kurallara 

dikkat etmeliyiz. 

 

a) Kışın daha kalın elbiseler giymeliyiz. 

b) İyi beslenmeli ve bol C vitamini almalıyız. 

c) Sıcaktan soğuğa hemen çıkmamalıyız. 

d) Hasta olan insanlardan uzak durmalıyız.. 

Eğer hasta olursak, 

a) Hemen doktora gitmeliyiz. 

b) Doktorun tavsiyelerine uymalı ve verdiği ilaçları kullanmalıyız. 

c) Hastalığımız geçene kadar evde istirahat etmeliyiz. 

 

5. Soruları cevaplayınız. 

1- Size göre hasta olmamak için başka nelere dikkat etmeliyiz? 

2- Kışın insanlar en çok hangi hastalıklara yakalanırlar? 

3- Hastalanmamak için neler yapmalıyız? 

4- Hasta olursak neler yapmalıyız? 

 

6. Lütfen sorulara cevap veriniz. 

 

1-  Çok işin var, akşam eve geç döneceksin, geç kalırsan annen seni çok merak edecek.                      

Ne yapmalısın? 

………………………………………………………………………………………….. 

2-  Arkadaşınızı çok üzdünüz, oda size küstü. Ne yapmalısınız? 

………………………………………………………………………………………….. 

3-  Akşam sinemaya gideceksiniz hiç paranız yok. Ne yapmalısınız? 

………………………………………………………………………………………….. 

4-  Çok sigara içtiğiniz için ciğerlerinizden çok rahatsızsınız. Ne yapmalısınız? 

………………………………………………………………………………………….. 

5-  Sınıfınızı geçmek istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Lütfen örnekteki gibi yapınız. 

 

 

                                                 .     

Örnek: A: Ali çok yavaş koşar. 

     B: Haklısın. Daha hızlı koşmaya çalışmalı. 
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 Ahmet çok az ders çalışmak. 

A : ………………………… . 

B : ………………………… . 

 

O ödevini yapmamak. 

A : ………………………… . 

B : ………………………… . 

 

Siz çok sigara içmek. 

A : ………………………… . 

B : ………………………… . 

 

Onlar geç yatmak. 

A : ………………………… . 

B : ………………………… . 

 

Ben çok televizyon seyretmek. 

A : ………………………… . 

B : ………………………… . 

 

 

Erol Hoca bugün Medet ve Davut'la konuştu. O, Medet ve Davut’un hiç ders çalışmadığını 

düşünüyor. Erol Hoca'ya göre, onlar sınıfa geç geliyorlar, çok futbol oynuyorlar, sınıfta çok 

konuşuyorlar ve hiç ders dinlemiyorlar. 

 

8. Size göre Medet ile Davut neler yapmalılar? 

A : ………………………………………………………………………………  

B : ………………………………………………………………………………  

C : ………………………………………………………………………………  

D : ………………………………………………………………………………  

E : ………………………………………………………………………………  

 

 

9. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak örneğe uygun diyaloglar yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Betül / kola / soda 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

 

 

Örnek: Anar /çay / süt 

            A : Anar bu günlerde çay içmeli. 

   B: Hayır, çay içmemeli. Sadece süt içmeli. 
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Aslı  / şeker / meyve 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

Murat / yumurta / tereyağı 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

Kemal / çalışmak / dinlenmek 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

Beyza / antrenman yapmak / yüzmek 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

Aygül / arkadaşlarını ziyaret etmek / telefon etmek 

A : ................................................. 

B : ................................................. 

 

 

10. Aşağıdaki boşluklara gereklilik kipi getirerek olumlu cümleler yapınız.   

 

1. Biraz kilo vermek için daha az yemek ……………….  

2. İkinci dönem Türkçe dersine daha çok çalış…………. . 

3. Dişlerimi her gün …………………………………….   

4. Bu günlerde fazla meyve …………………………….   

5. Bu sabah erken uyan………………………………….  

6. Her gece yatmadan önce süt …………………………   

7. Her sabah elimi yüzümü ……………………………..   

8. Her gün okula vaktinde git……………………………  

9. Yemeklerde az tuz ……………………………………  

10.Siz bu gece erken ………………………………..sınız. 

11.Siz daha fazla çalış ………………………………….. . 

12.Bu kitabı mutlaka …………………………………yım. 

 

 

ASLI’NIN PARTİSİ 

 

Aslı, geçen hafta arkadaşlarına sürpriz bir parti vermek istedi. Fakat yiyecek fazla bir şey 

hazırlayamadı. Çünkü evde bazı malzemeler yoktu. Parası da azdı. Bu yüzden az salata, az 

meyve, az kola aldı. Bisküvi, kraker, şeker ve çikolata alamadı. Çünkü fazla parası yoktu. 

Doğrusu Aslı'nın sürpriz partisi çok güzel olmadı. 

 

11. Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız. 

 

Aslı, geçen hafta ne yapmak istedi? ................................................. 

Aslı, partisi için neler aldı?  ................................................. 

Aslı, partisi için neleri alamadı? ................................................. 

Aslı'nın partisi neden güzel olmadı? ................................................. 
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12. Aşağıdaki eylemleri örnekteki gibi olumsuz yapınız. 

 

Almalı                → almamalı 

Vermeli          → ………………. 

Koşmalı         → ………………. 

Gülmeli          → ………………. 

Ağlamalı        → ………………. 

Düşünmeli      → ………………. 

Gülmeli          → ………………. 

Kızmalı          → ………………. 

Yazmalı          → ………………. 

Yıkamalı        → ………………. 

Gelmeliyim    → ………………. 

İçmeliyim    → ………………. 

Vermeliyim    → ………………. 

Yürümeliyim               → ………………. 

Yemeliyim    → ………………. 

Almalıyım    → ………………. 

Çalışmalıyım               → ………………. 

Beklemeliyim               → ………………. 

Üzülmeliyim               → ………………. 

Telefon etmeliyim   → ………………. 

Çamaşır yıkamalıyım              → ………………. 

Müzik dinlemeliyim   → ………………. 

Şarkı söylemeliyim   → ………………. 

Alış  veriş yapmalıyım → ………………. 

Ziyarete gitmeliyim   → ………………. 

Sinemaya gitmeliyim  → ………………. 

 

 

13. Boşlukları istek kipi ile doldurun. 

1. Param yok, keşke param ol…………. 

2. Uyumak istiyorum, keşke ben evde ol………….. 

3. Keşke ben iyi Türkçe konuş…………… 

4. Keşke ben ülkeme dön………… 

5. Keşke ben zengin ol………….. 

6. Keşke yarın tatil ol………… 

7. Keşke ben piyano çal………. 

8. Keşke siz derse erken gel…………. 

9. Keşke biz evlen…………… 

10. Keşke biz bu akşam diskoya git………. 

11. Keşke İstanbul’de trafik kötü olma…… 

12. Keşke yağmur yağma………. 

13. Keşke dünyada savaş olma………. 

14. Keşke param hiç bitme…….. 

15. Keşke ben Türkçe öğrenme………. 
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16. Keşke siz eve gitme………… 

17. Keşke siz sigara içme……… 

18. Keşke öğretmen bize kızma………. 

19. Keşke çok sigara içme………. 

20. Keşke herkes bana gülme………… 

 

 

14. Boşlukları istek kipi ile doldurun. 

 

1. Param ol……….. fakirlere yardım ederim. 

2. Ben çok çalış…….. zengin olurum. 

3. Sen benimle evlen……….. mutlu olurum. 

4. Sen iste……… her şeyi yaparsın. 

5. Ben zengin olsa……. hiç çalışmam. 

6. Sen benimle gelse…… çok iyi olur. 

7. Öğrenciler Türkçe konuş…….. iyi olur. 

8. Ders bit……….. mutlu olacağım. 

9. Hava güzel ol…….. piknik yapacağız. 

10. Akşam ol…….. eve gideceğim. 

11. Eğer zengin ol……….. bir gemi alırım. 

12. Eğer çok yemek ye………… şişmanlarım. 

13. Eğer hasta ol………… doktora giderim. 

14. Eğer 15 dakika koş………… terlerim. 

15. Eğer siz evime gel…………. size kahve ikram ederim. 

16. Eğer siz iste………. ders hemen biter. 

17. Eğer biz diskoya git………… dans ederiz. 

18. Eğer siz ödev yap…………….. ben çok kız……….. . 

19. Eğer sen bana para ver……….. ben mutlu olurum. 

20. Eğer çok çalış……….. zengin olursunuz. 

21. Eğer kalın giyme………. hasta olursunuz. 

22. Eğer siz derse gel………. İbrahim kızar. 

23. Eğer diet yap…………… yakında 150 kg olursunuz. 

24. Eğer ben gölük tak……….. hiç bir şeyi görmem. 

25. Eğer otomobil çalış………… hiçbir yere gidemeyiz. 

26. Eğer ben elbise giy…………… sokağa çıkmam. 

27. Yusuf şapka tak………… hasta olur. 

28. Sabah saat çal………… öğlene kadar uyurum. 

29. Eğer siz et sev……….. Türk lokantasına gitmeyiniz. 

30. Eğer biz yemek ye……….. hasta oluruz. 

 


