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SINAVA HAZIRLIK SORULARI 
 
HINWEIS: Alle Aufgaben sind SCHRIFTLICH zu bearbeiten. Nach den Osterferien 
werden sie von mir kontrolliert und wie nach vor im Unterricht ausgewertet. 
 
A. DEYİMLERİM ÖZELLİKLERİ 

1. Deyimlerin derste öğrendiğimiz beş özelliğini yaz. 

2. a) Aşağıdaki ifadelerden hangisi deyimdir? Neden? 

    b) Aşağıdaki ifadelerden hangisi deyim değildir? Neden? 
 

ağaç olmak:     açık hava: 

kalem kırmak:     göze girmek: 

burnunda tütmek:    suya düşmek: 

denize düşmek:    bayram etmek: 

gözden düşmek:    siyah siyah düşünmek: 

sinek avlamak:    göz kapatmak: 

göz boyamak:     küplere binmek: 
 

3. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını internetten veya deyim sözlüğünden araştırıp yaz. 
  

ağaç olmak:     sinek avlamak: 

 on parmağında on marifet:   gözü yükseklerde olmak: 

 kalbini kırmak:    küplere binmek: 

 göz boyamak:     kendine gelmek: 

 ağır kanlı olmak:    ağzı bozuk olmak: 

 canı yanmak:     çamur atmak: 

 dara düşmek:     iş işten geçmek: 

 kafa tutmak:     meydan okumak: 

 paçaları sıvamak:    şeytana uymak: 

 tam üstüne basmak:    yüzünü güldürmek: 
 

4. Yukardaki deyimlerle ikişer cümle kur. 
 

5. İkinci sayfadaki mektupta bulunan deyimleri bul (yedi deyim). Bu deyimleri ikişer cümle 
    içinde kullan. (Hinweis: Dieser Brief wurde von mir ohne weitere Hilfe verfasst.) 
 

B. DİĞER KONULAR 

1. Yazdığın metinlerde öğrendiğimiz -de eki ile „de“ bağlacının yazım kurallarına uymalısın. 
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Hamm, 26.09.2016 

Sevgili KENAN’ım, Eşim, Hayat Arkadaşım,  

Çocuklarımın Babası, Evimin Direği … 

 

Nasılsın, iyi misin? İnşaallah sağlığın da keyfin de yerindedir. İş nedeniyle 

Amerika’ya gittiğinden bu yana bir aydan fazla oldu. Hepimizin gözünde 

tütüyorsun. Geçen hafta sana ulaşamayınca ödümüz koptu, başına bir şey 

geldi mi diye. Böyle durumlarda lütfen bize haber ver. 
 

Bizleri hiç merak etme. Hepimiz çok iyiyiz. Çocukların dersleri de çok iyi. 

Akın geçen hafta Türkçe sınavını geri aldı. Sınavdan 1- almış. Bir görsen 

adeta bayram ediyordu. Hele Esma yok mu? Okula başladığı ilk gün 

sevincinden yerinde duramıyor, içi içine sığmıyordu. En büyük kızımız Sıla’

ya gelince, o da bu sene Abitür sınavına girecek. Şimdiden işi sıkı tutup 

gece gündüz ders çalışıyor. Hele bir çalışmasın!.. 

 

Kenan’ım! Çocuklar beni bazen çok yoruyorlar. Esma’yı zaten hiç sustura-

mıyorum. Bazen hiç durmadan saatlerce soru sorup kafamı patlatıyor. 

Senin eksikliğini çok hissediyorum. 

 

Lüften işlerini uzatma! Tez zamanda geri dön!  
 

Seni çok özleyen Ayşe’n 


