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HAYAL ÜRÜNÜ VE GERÇEK     
CÜMLELER                            

HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER

Yaşanması mümkün olmayan, sadece
zihnimizde canlanabilecek (düşsel) 
olaylar hayal ürünüdür.

Masal ve Fabl en çok hayal ürünü 
cümlenin kullanıldığı türlerdir.

Bulutlar güneşe küsmüştü.

Cümlede  güneş ve bulut insan gibi 
düşünülerek küstükleri söylenmiştir. 
Gerçekte bu varlıklar küsemeyeceği 
için bu ifade hayal ürünü bir ifadedir.

Ormandaki hayvanlar toplantı 
yapmaya karar verdiler.

Hayvanlar bir sorunu çözmek için 
toplantı yapamazlar. Cümlede 
hayvanların toplantı yaptığı 
söylenerek hayal ürünü bir durum 
ifade edilmiştir.

GERÇEK İFADELER

Yaşadığımız olaylarla ilgili olan ve 
yaşanması mümkün olan olaylara 
gerçek denir.

Günlük , anı ve gezi yazıları gerçek 
ifadelerle yazılan yazılardır.

Bahçedeki çiçekleri suladım.

Cümlede söylenen ifade her insanın 
yapabileceği bir durum olduğu için 
gerçektir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz ve 
ifadeleri gerçek ve hayal ürünü 
olarak ayırıp yazınız.

Gökkuşağından kayarak bahçeye 
indiler.

Yangınlarda yanan yerler 
ağaçlandırıldı.

Ay bulutların arasına saklanarak 
küçük çocukla saklambaç oynuyordu.

Anne ördek sağa sola dağılan 
yavruları bir araya topladı.

Merdiveni bulutlara dayayıp 
gökyüzündeki yırtığı diktiler.

Parktaki bankta kitap okumaya 
başladı.

Yağız annesinin işini bitirmesini 
bekliyordu.
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Aşağıdaki ifadeleri hayal ürünü 
olacak şekilde tamamlayınız.

1. Minik fare otların arasından 

çıkarak........................................................
.....................................................................
....................................................................

2. Uyandığında pencereden dışarı 

bakınca güneşin.........................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Aşağıdaki ifadeleri gerçek olacak 

şekilde tamamlayınız.

1. Minik fare otların arasından 

çıkarak........................................................
.....................................................................
....................................................................

2. Uyandığında pencereden dışarı 

bakınca güneşin.........................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hayal
ürünü değildir   ?  

A. Balıkçılar ağdaki balıkları 
topladılar.

B. Ağaçlar kesilince hayvanlar 
toplantı yaptı.

C. Bulutların üstünde uyumak çok 
güzel.

D. Bir üflememle bulutlar dağıldı.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek 
unsurlar barındırmaktadır ?

A. Balta öfkeyle odunları kesti.

B. Kuşlar kedileri kovaladı.

C. Develer çölde dolaşıyordu.

D. Umutsuzca duruyordu çalılar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
hayal ürünü ifadelere yer 
verilmemiştir ?

A. Gül, dikenine olan öfkesinden 
etrafa bağırıyordu.

B. Adeta yıldızlar ay ile dans 
ediyordu.

C.Hayvanat bahçesinde tavşanlara 
havuç yedirmeyi çok seviyordu.

D.Bulutlar bugün de ağlıyordu.


