
SES (HARF) - HECE -  KELİME (SÖZCÜK) - CÜMLE(TÜMCE) ÇALIŞMALARI 

Ben ilkokul ikinci sınıfa gidiyorum 

Yukarıdaki cümlede ……..kelime (sözcük) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. hece vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. ses (harf) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. sesli (ünlü)harf vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. Sessiz(ünsüz) harf vardır. 

Çocuklar parkta oyun oynuyorlar 

Yukarıdaki cümlede ……..kelime (sözcük) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. hece vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. ses (harf) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. sesli (ünlü)harf vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. Sessiz(ünsüz) harf vardır. 

Mevsimine göre giyinmezsek hasta oluruz 

Yukarıdaki cümlede ……..kelime (sözcük) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. hece vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. ses (harf) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. sesli (ünlü)harf vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. Sessiz(ünsüz) harf vardır. 

Odadan çıkarken lambayı kapatmalıyız 

Yukarıdaki cümlede ……..kelime (sözcük) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. hece vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. ses (harf) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. sesli (ünlü)harf vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. Sessiz(ünsüz) harf vardır. 

Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmalıyız 

Yukarıdaki cümlede ……..kelime (sözcük) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. hece vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. ses (harf) vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. sesli (ünlü)harf vardır. 

Yukarıdaki cümlede …….. Sessiz(ünsüz) harf vardır. 

  



CÜMLE BİLGİSİ 

 Bir kelime dizisi; duygu, düşüncelerimizi veya yapılan bir işi tam olarak 

anlatıyorsa cümledir. Bunları tam olarak anlatmayan kelime dizileri cümle 

değildir. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.  

o arkadaşımın yeni bir         cümle değil 

o Arkadaşımın yeni bir kardeşi oldu.   cümle 

o kardeşini çok          cümle değil 

o Kardeşini çok seviyor mu?       cümle 
 

Aşağıdaki kelime dizilerini okuyunuz. Cümle olanları işaretleyiniz. 

(   )Kardeşimin gözleri bana benziyor.  

(   ) okul toplu olarak yaşadığımız     

(   ) öykü kitapları okumak bizi 

(   ) Tatilde hangi şehre gittiniz? 

(   ) Fatma ile kütüphaneye gideceğiz.    

(   ) Doğan kitaplarını kaplarken bana  

(   ) Okula geç kalmamalısın. 

(   ) telefonun ahizesini  

(   ) Aslı, düzenli uyumak için 

(   ) Yavuz bana kalemini verdi. 

(   ) Her birey özel ve değerlidir. 

(   ) arkadaşlarımla farklı
  

Aşağıdaki kelime gruplarını tamamlayarak cümleler yapınız. 

Sabah kalkar kalkmaz……………………………………………… 

Her sabah okula gelirken ………………………………………… 

Dedem dün ……………………………..………………..…………… 

Annem yarın …………….………………………………….………. 

Çok hasta olmasaydım …………………………………………….. 

Önce yemek yiyeceğiz, sonra…………………………….………… 

Bazen yalnız kalmak ………………………………………………. 

Bugün çarşıya giderken……………………………….…………… 

Hasan çok bağırmasaydı…………………………………………… 

Dayımlar Edirne’ye….. ……………………………………….….. 

Ağaçların çiçek açması……………………………………….….. 

Dün bakkala gittiğimde..………………………………………….. 

Akşam üzeri eve dönerken………………………………………… 

Yemek o kadar güzeldi ki…………………………..……………… 

Koluma yapılan aşıdan sonra…………………………………… 

Bence bu kitaplar……………………………………..……………… 

Yangını görünce ……..……….……………………………………. 

Okula geç kalınca ………………………………………………… 

Her gece yatmadan önce ………………………………………… 

Babam pazar günü ……………………………………………… 

Annem geçen gün …………………………………………………. 



RİTMİK SAYMALAR 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


