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ADıL (ZAMıR}

2. Aşağıda noktah yerlere gelebıle-

UYGULA]üA

cek uygun ad|llafl Yazn|z.

1. Aşağldaki tümcelerde adların yerine uygUn adlllarl yerleştiriniz.

önceki bölümde varllklarl belirtmek için kullandlğımlz söZcüklere ad
denildiğini Ve adlarln bazl özelliklerini öğrenmişİik,
Adların her zaman varllklarl belirtmediği durumlar da Vardlr, Ad yerine
ad soylu sözcükler de Varllklarl bellrtebilirler, Varllk adları yerine kullanllabilirler.

Varllklann adlannln yerine kullasözcüklere adll (zamir) denir.
llar; kişi adlarlnln, gösterme bildiadlann yerini tutabilir, onlarln ye-

belli belirsiz alabilir ya da soru yoad yerine kullanılabilir.

öRNEK

J

Q yarln sinemava gidecek.

adül

ad

(o, adülü;Aylin adınün yeine
kullanülmüştül.)

o

yarln oraya 9idecek.
adıl
(oraya,

adülü ;

sinemaya adı nü n

ye ri ne ku l lan Im üşt l. )
ü

*

Adlllar, tümcede tekrar tekrar aynl

adlann kullanllmaslnl engelleyerek
anlatümln da bozulmaslnl önler.

"Alp sabah erkenden Uyandü. Aı:
nesine, günaydün, dedi, Aılleşi de
Alp'e. günaydün. dedı. Alp elıni yüzünü yükadü. Uzerini değiştirdikten sonra mutfakta annesinin kahval hazürlamaslnü seyretti. Annesine yardüm
etti. Alp ve annesi kahvaltlya oturdular-"

Altl çizili sözcükler paragrafta çok
fazla tekrar edildiklerinden anlatlmda
slklntl yaratmlş. Bir de adlllarla paragraf l yeniden yazallm:

./ Kardeşini

ü

Ben, sen, o, biz, siz, onlar / benim,
senin, onun, bizim, sizin, onlann,
bu, şu, o, bunun, şunun, onun /
bunlan, şUnlan, onlarü, hepsi, kendl ... başllca adüllardlr.

kadü, Uzerini değiştirdikten sonra
mutfakta annesinin kahvaltü hazürlamasünı seyretti. ona yardlm etti. onlar kahvaltüya oturdular."

Hem paragrafln anlatlmlndaki sIklntl ortadan kalkİl hem de paragraİln anlamlnda değişiklik olmadl.

i

Adlllar, adların yerini tutarken;

şunu bazllarl nepsl .

......... bütün gün aradl.

/

Pervin ve Pelin ikiz kardeştir.
ikiz kardeştir.

lrem işe gelmedi mi?
işe gelmedi mi?

,/ Kağltlan dosyaya

,/

/

-

ÇamaşlrIarl
topladln?

ml

,,.. -......,.,

yaramaz.

yedeştirdim.

çağ lrdl.

uçlarl kırılmış.

uçlarl klrllmlş.

./ Mehmet,

hiç yalnız

bırakmaz.

girdi.

koydu?

çok

Vardl?

/

Öğretmenlerin

,/

...,.................

,/

-----....,................,,

,/

..-..--.--.--

da Sinan.

.

..,,,..., .. izinde.

Özer alsın
düşen ağlamaz.

-,,.....................

bisikletidir.

arkadaşlmln

yardlm edeceğim,

ama ,,.........-.-.. de...,.......-.... yardım
edeceksin.

Ebru'nun ağabeyidir.
ağabeyidir.

poşete

./ Akşam yemekte

slnava girdi.

çantayl
kitapta

bunu

kimin öğrencisisin?

./ Ahmet, cansu'yu çağlrdı.

,/ Can, sınava

Dostlarlm

./ Çocuklardan

dosyaya yerleŞtirdim.

./ Kalemlerimin

k].!

beni sen .;; ı,i,
kendi ne bunlarl o

bütün gün aradl.

"Alp Sabah erkenden uyandü. Annesine, gijnaydün, dedi. o da ona
günaydün, dedi. Atp, elini yazünLj yü-

4Y]]! yann sinemaya gidecek.
ad

bana sana sen

z

Ankara'da

gördün?

