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Kasap ___________________________________    Dondurmacı __________________________________ 

Hemşire_________________________________   Mühendis ___________________________________  

Terzi____________________________________   Aşçı _________________________________________ 

Fırıncı___________________________________   Öğretmen____________________________________ 
Pilot ____________________________________      Polis_________________________________________ 

Kaptan __________________________________   Araba tamircisi_______________________________ 

Postacı __________________________________    Berber_______________________________________ 

Doktor  __________________________________   Balıkçı _______________________________________ 
Su tesisatçısı_____________________________  Çöpçü________________________________________ 

Marangoz_________________________________   Hostes______________________________________ 
Diş doktoru_______________________________   Boyacı_______________________________________ 

Duvarcı __________________________________    Bahçıvan ____________________________________   



Meslekler,  çalıştıkları yerler ve kullandıkları  aletler 

                             
 

                                   
 

                                           
 
 
 
 
            
             
 

Meslekler İş yeri Kullandığı aletler 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

doktor  -  tencere -  tarak - metre  -  kasapta – tesisatçı - sargı bezi – kasap -    
kaşık  - berber - tahta -  çanta  - mühendis -  testere  - bahçıvan  -   makas -  
polis -  hastanede -  hemşire – tabanca -  inşaatta -  kürek – cetvel -  mala - atölyede  
- aşçı  -  nacak - lokantada -  boyacı – inşaatta – ofiste -   kalem - postanede  -   
öğretmen – karakolda -  duvarcı - okulda -  kelepçe-  kuaförde -  steteskop – ilaç -  
marangoz -  pense – tebeşir -  boya - boru anahtarı -  fırça   -  çapa  - tornavida -   
keser  -  bıçak  - postacı - tamirhanede -  termometre - vida - araba tamircisi    
bahçede -  mektup 
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1. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Bu saat de Mehmet'te Serap ta sokakta değildir. 

B) Bu saatte Mehmet te Serap ta sokakta değildir. 

C) Bu saatte Mehmet de Serap da sokak da değildir. 

D) Bu saatte Mehmet de Serap da sokakta değildir. 

E) Bu saat de Mehmet de Serap da sokak da değildir. 

 2. Dumanlı bir kızıllık ormanı (I)gölgeliyor. 

Yüksek gururlu (II)alnı, geniş omuzlarıyla, 

Bir şeyler mırıldandı, bir şeyler (III)emreyledi; 

Bir demir heykel gibi öyle (IV)sessiz (V)bekliyor.  

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? 

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 3. "Bir bıçak saplı durur göğsünde 

Hangi su tasına uzansan boş." 

Birinci dizedeki ses değişiminin örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Bakıp imreniyorum akınına / Şehrin üstünden geçen bulutların. 

B) Belki gidiyorlardır yakınına / Rüyamızı kuşatan hudutların. 

C) Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an, / Sanki bulutlarla bir akıyoruz. 

D) Onların hevesine uyaraktan, / Cenup ufuklarına bakıyoruz 

E) Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan, / Yer alsaydık şu bulut kervanında. 

 4. Demek o da anlamıştı; ben zaten kaderimin alnımda yazılı olduğunu biliyordum. 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 

A) Hece (ünlü) düşmesi 

B) Ünsüz benzeşmesi 

C) Kaynaştırma harfi 

D) Ünsüz değişimi 

E) Ünlü daralması 

 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölümün yazımı yanlıştır? 

A) Ülkemizde okuryazar oranının %90 olduğu söyleniyor. 

B) Başvuru için iki fotoğraf vereceksiniz. 

C) O dönemin bellibaşlı sanatçılarının şiirlerini okumuştuk. 

D) Yerli yersiz konuşan, boşboğaz insanları sevmezdi. 

E) Murat'ın ağzı sıkı biri olduğunu hepimiz biliyorduk. 

 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili bölümde yazım yanlışı vardır? 

A) İyiden iyiye yaşlandığı için yanına gelenleri ayırdetmesi kolay olmuyordu. 

B) Yapacak bir şeyi kalmayınca, yıllar önce buraları terk edip gitti. 

C) Burak, sınıfta konuşma yaparken kendini bütün Türkiye'ye hitap ediyorgibi hissediyordu. 

D) Bugünlerde, bize yeni bir makineden söz ediyor. 

E) Kendisini yarın tekrar aramamızı, rica etti. 

  



HU/TURKISCH	&	SKH	KALKAN	9.-10.Jg	

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur? 

A) Aynı ölçü de bir yanlışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz. 

B) Aynı ölçüde bir yalnışlığı, günün birinde sizde yapabilirsiniz. 

C) Aynı ölçüde, bir yanlışlığı günün birinde siz de yapabilirsiniz. 

D) Aynı ölçüde bir yanlışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz. 

E) Aynı ölçüde bir yalnışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz. 

 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

A) Asırlardan beri bu topraklar yurt biline gelmiş. 

B) Bakakalırım giden her dostun ardından. 

C) Bu yazarın, yıllardan beri alışageldiğimiz bir anlatımı vardı. 

D) Sözlü edebiyatımız asırların ötesinden süregelmiştir. 

E) Tam yemeğe oturmuştuk ki, yine komşunun çocuğu çıkageldi.  

 9. Oynamasını bilmeyen gelin ( ) "Yerim dar ( )" demiş ( ) yerini genişletmişler ( ) "Yenim dar." demiş. 

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? 

A) (:) (.) (;) (:) 

B) (,) (;) (.) (:) 

C) (:) (,) (,) (;) 

D) (;) (.) (,) (:) 

E) (:) (,) (;) (,) 

 10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Grip tedavisi için portakal, limon birebirdir. 

B) Kitaplığa çekidüzen verip ortalığı düzenlemeyi düşünüyordu. 

C) Bütün işlerimi yüzüstü bırakıp geldim. 

D) İnsanın, can dostunu unutması mümkün değildir. 

E) Çocuğu kucaklayıp, yanıbaşındaki boş koltuğa oturttu. 

 11. Anayolun üstünde büyük köyler vardı (I) Belki iki yüz haneli (II) çatılarına kiremit yerine ot konmuş, bahçelerinde 
kararmış bir ot yığını, balçık (III) Bu evlerden birinin içine girip kapanmak (IV) Günlerce bir pencereden yağan karı, 
yağmuru, çobanları seyredip içlenmek (V) 

Numaralanmış yerlerden hangi ikisine üç nokta (…) konulmaz? 

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve II.   E) II. ve V. 

 12. Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) kullanılmaz? 

A) Açıklanacak kavram ya da terimlerden sonra 

B) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında 

C) Cümlede geçen arasözlerin başında ve sonunda 

D) Mektuplarda hitap (seslenme) sözlerinden sonra 

E) Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin bitiminde 

 13. Aşağıdakilerden hangisi noktalama ve yazım yönüyle doğrudur? 

A) Ben yanlışı söylemek de herhangi bir sakınca görmüyorum. 

B) Ben, yalnışı söylemek de herhangi bir sakınca görmüyorum. 

C) Ben, yanlışı söylemekte herhangi bir sakınca görmüyorum. 

D) Ben yalnışı söylemekde her hangi bir sakınca görmüyorum. 
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E) Ben yanlışı söylemekte her hangi bir sakınca görmüyorum. 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur. 

B) Şairin kitaplarına girmeyen şiirlerini sayıyor mu sunuz? 

C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı. 

D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı. 

E) Şiir işçiliğini hep sakladı, kolay bir iş yaparmış gibi davrandı. 

 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Güzel sanatların her alanına ilgi duymuş, sanatkâr ruhlu biriydi. 

B) Yetiştirdiği pek çok öğrenci, çeşitli meslek dallarında önemli yerlerdedir. 

C) Otuza yakın eserinin herbiri defalarca basıldı. 

D) Öğretmenliğinin yanı sıra aydın, milletini seven bir insandı. 

E) Eserlerini birkaç ayrı başlıkta incelemek yerinde olur. 

 16. Aşağıdakilerden hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yoktur? 

A) Onun çalışıpta geçtiğine sen de mi inanmıyorsun? 

B) Onun çalışıp da geçtiğine sende mi inanmıyorsun? 

C) Onun çalışıp da geçtiğine sen de mi inan mıyorsun? 

D) Onun çalışıp da geçtiğine sen de mi inanmıyorsun? 

E) Onun çalışıp ta geçtiğine sende mi inanmıyorsun? 
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CEVAP ANAHTARI 

1-D  2-D  3-A  4-E  5-C  6-A  7-D  8-A  9-A  10-E  11-D  12-A  13-C  14-B  15-C  16-D 
 

 
	



Sert sessizlerin yumuşaması(stimmlosen Konsonanten) HU-TKAL/SKH  

Sözcük sonunda bulunan (p,ç,t,k) harflerine bir ünlü harf eklendiğinde p        b ye, 

ç         c  ye,   t      d ye,  k         ğ  ya da  g  ye dönüşür.  

Örnek: dolap + a     dolaba,  ağaç + ı      ağacı, armut + u     armudu, çiçek +e      çiçeğe 

      Bunlara Dikkat Edin: 
» Bazı tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.) 
Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Yabancı Kökenli Sözcükler 
➥ millet → milleti ➥ ziraat → ziraate ➥ sanat → sanatı 
Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Tek Heceli Sözcükler 
➥ aç → aça ➥ tok → toku ➥ set → sete ➥ geç → geçer 
 

Aşağıdaki resimlerin adlarını  yaz, değişen harflere dikkat et! 
 

Annem çamaşırları        _ _ _ _ _ _   koydu.    Kedi           _ _ _ _ _   tırmanıyor. 
Benim bir           _ _ _ _ _ _ _   var.   Öğretmen             _ _ _ _ _ _   eline  aldı. 

             Postacı  _ _ _ _ _ _ _   posta kutusuna koydu.  Ablam      _   _ _ _ _ _ _      

             suladı.      Balıkçı                   _ _ _ _ _ _  pişiriyor.  Arkadaşımla  

_ _ _ _ _ _  paylaştık.          Tavşan                _ _ _ _ _ _    çok  seviyor. 

       _ _ _ _ _ _ _  teki kayboldu.   Kuşun       _ _ _ _ _ _  kırıldı. 

Ahmet                      _ _ _ _ _ _ kesti.   Babam           _ _ _ _ _ _  istiyor. 

 

           Sonu –ç, -k, -p, -t  ile biten sözcükler bul ve yaz! 

          -ç                             -k                                -p                             -t 
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        Aşağıdaki sözcükleri ünlü harf ile başlayan eklerle yaz! 

ağaç + ın   ________ kasap +a  _________ ilaç + ı ________ börek +i _______ 

simit + i  ________ kulak + ım  _________ kılıç + a _______ akrep + i _______ 

              

  HU-T /KAL    SKH-HSS                                                           ABS/2 

Konsonantenharmonie (Ünsüz Uyumu) 

     Türkische Wörter  

enden nicht stimmhaften Konsonanten wie  -b,-c,-d,-g  

sondern mit stimmlosen Konsonanten wie    –p,-ç,-t,-k 

zB:açık``offen `,  yurt`Heımat``,  yakıt`Brennstoff`  

      Aus diesen stimmlosen Lauten p,ç,t,k am Stammende warden b,c,d,g(ğ), 

wenn an den stamm eine vokalisch anlautende Endung angehängt wird.Also; 

-p            wird zu         -b 

-ç                                 -c 

-t                                 -d 

-k                                 -g-ğ 

          kitap  ´Buch`             kitabım   `mein Buch` 

zB:     kılıç  `Schwert`         kılıcım    `mein Schwert` 

          yurt   `Heimat´          yurdumuz  `unsere Heimat´   
         sokak   `Gasse`           sokağa      `in die Gasse` 

Abweichend von dieser Regel verändern sich diese Laute bei einigen einsilbigen 

türkischen Wörtern und bei Fremdewörtern nicht.(siehe Oben ABS/1) 

zB: at `Pferd `                                   atı-mız `unser Pferd` 

      tek `Einzelne`                              tek-ine `dem Einzelnen` 

      et ‘ Fleisch`                                  et-imiz `unser Fleisch`      u.s.w 


