
 

1. Sınıf Türkçe 1 MaviÖnlükYayınları 

 

 

 

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

İSTİKLAL MARŞI 

Mehmet Akif ERSOY 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
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“Çocuklar donmamış 
beton gibidir. 

 

Üzerine ne düşse 
iz bırakır.” 

“Haim Jinott” 
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TEMEL BİLGİLER 
 

Harfler heceleri 
Heceler kelimeleri 
Kelimeler cümleleri 

OLUŞTURUR. 

Sevimli kediye süt verdik. 

Harf Hece Kelime Cümle 

Kelimeler    sevimli  –  kediye  –  süt  -  verdik  

Heceler     se - vim - li - ke - di - ye - süt - ver - dik  

Harfler                s-e-v-i-m-l-i-k-e-d-i-y-e-s-ü-t-v-e-r-d-i-k 

Cümleye mutlaka büyük harf ile başlanır. 

Cümle yazarken kelimeler arasına bir parmak boşluk bırakılır. 

Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfi büyük yazılır. 

Özel isimlerden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. 

Cümlenin sonuna mutlaka bir noktalama işareti konulur. 

 
Bunları asla 

unutma! 
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1- Alfabetik sıraya göre eksik harfleri tamamlayalım. 
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2- Karışık olarak verilen harflerden kelime oluşturalım. 

k  t  i  p  a  

u  n  z  u  

b  l  i  e  t  

l  e  m  a  

p  t  o  

n  e  k  i  

s  o  b  ü  t  o  

o  t  l  a  

e  ş  k  e  r  
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1- Alfabetik sıraya göre eksik harfleri tamamlayalım. 

j  k v z  ğ h b   

ü u ı  i b ç    m 

m o   d  p    v 

2- Karışık olarak verilen harflerden kelime oluşturalım. 

b  o  s  a  c  o  u  ç  k  m  k  a  a  s  

e  ç  e  n  e  r  b  b  i  a  k  e  n  r  

o  r  u  k  k  e  l  k  a  a  n  r  

  c   h  k j ğ   

l  u  k  o  e  l  ç  i  k  e  k  m  e  p  z  
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3- Bulmacayı çözelim. Ortaya çıkan kelimenin görselini çizelim. 
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K A L E M  
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3- Bulmacayı çözelim. Ortaya çıkan kelimenin görselini çizelim. 

 

 
 
 
 2 19 3 6 14  

      
 

 

 

 
 
 27 1 20 25 21  
      

 

 

 

 
 
 16 25 16    
      

 

 

 

 
 
 16 6 27 22 12 16 
      

 

 

 

 
 
 8 19 29 15 26 14 
      

 

 

 

 
 
 14 12 21 1 29  
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4- Eksik olan sesli harfleri yerleştirip kelimeyi oluşturalım. 

 

Sesli (Ünlü) harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü 
Sessiz (Ünsüz) harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z 

t _ v _ k  p _ m b _  s _ l g _  h _ v _ z  

k_my_n  b _ b _ k  y_m_rt_ _ l b _ s _  

p_r t_k_l p _ l _ v  _ r n _ k  ç_k_ l_ t_ 

5- Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım. 

Sözcük Harf Sayısı Sesli Harf Sessiz Harf 
Patates 7 a - a - e  p - t - t - s  
Keçi    

Oyuncak    
Kuş    
Ev    

Cevapsız    
İstanbuldan    

Sözlük    
Gölge    
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4- Eksik olan sesli harfleri yerleştirip kelimeyi oluşturalım. 

l_m_n k_y_s_ k_y_n  h_v l_ 

m_n_r_ _rk_d_ş p_z_r k_hv_ 

g_zl_k k _y _f l _ s _ğ l _k  z_rn_ 

5- Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım. 

Sözcük Harf Sayısı Sesli Harf Sessiz Harf 

Kuyu    
Az    

Ayakkabı    

Çaydanlık    

Göz    

Balık    

Kolonya    

Üzgün    

Gelinlik    

Yelpaze    

Şovalye    
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6- Görsellerin ismini yazalım. Sesli ve sessiz harflerini bulalım. 
 

Karınca 
Sesli Sessiz 

a – ı - a k – r – n - c 

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 
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6- Görsellerin ismini yazalım. Sesli ve sessiz harflerini bulalım. 

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 

  

 
Sesli Sessiz 
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    Bu sabah biraz hüzünlü uyandım. 

Çünkü artık vakit gelmişti. İlk kez saçlarımı 

kestirmek için kuaföre gidecektim. Daha 

önce annemle gitmiştim ama o koltuğa hiç 

oturmamıştım. Annem mutfaktan “Kahvaltın

benim kadar heyecanlıydı. Kısa saçlı halimi çok merak ediyordu. Ben 

ise kötü olacak diye korkuyordum. Kahvaltıdan sonra kıyafetlerimi gi-

yindim ve yola çıktık. Kuaför uzakta olmadığı için yürüyerek gittik. Ku-

aför Metin amca beni görünce “Gel bakalım Suna. Sana harika bir saç 

modeli yapalım.” dedi. Koltuğa oturdum ve kendimi kuaförümün ellerine 

bıraktım. Aradan yarım saat geçti. İşlem bitmişti. Saçlarım gerçekten 

harika olmuştu. Saçlarımın bu halini çok sevdim. Yeni saçlarımı okuldaki 

arkadaşlarıma göstermek için yarını iple çekiyordum.

hazır Suna.” diye seslendi. Hemen 

elimi yüzümü yıkayıp mutfağa gittim. 

Anneme bugün için çok heyecanlı 

olduğumu söyledim. Annem de en az 

Elif  BERİL
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7- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 

1. Metnin birinci cümlesi kaç harften oluşmaktadır? 

2. Metnin ikinci cümlesindeki harf sayısı farklı olan kelime hangisidir? 

3. Yeşil renkle yazılmış cümledeki harf sayısı en az olan kelime hangisidir? 

4. Metnin ilk kelimesinin son harfinden sonra hangi harf gelir? 

5. Metnin son kelimesindeki sessiz harfleri yazalım. 

 

6. Metnin son cümlesinde kaç sesli harf vardır? 

7. Metnin ilk cümlesinde hangi sesli harfler yoktur? 
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1- Sözcükleri hecelerine ayırıp sesli harf ve hece sayılarını yazalım. 

 

, 

Sözcük Hecelenişi Sesli harfler Hece sayısı 

patates pa  -  ta  -  tes a -a -e  3 
elbise    

temmuz    

sandalye    

küre    

salatalık    

kör    

gözlükçü    

kaplumbağa    

basamak    

ziyafet    

yüzebilmek    

hortum    
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1- Sözcükleri hecelerine ayırıp sesli harfleri ve hece sayılarını yazalım. 

Sözcük Hecelenişi Sesli harfler Hece sayısı 

yarışma    
hangisi    

değersiz    

kuş    

kaliteli    

motor    

ayran    

bataklık    

ilgili    

görgüsüz    

dayı    

mızrak    

portakal    

rüzgarlı    

fasulye    

gösteriş    

yağmurluk    
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2- Doğru hecelenmiş sözcükleri bulup işaretleyelim 
 

pen-ce-re 

kır-mı-zı 

kal-em-lik 

pa-zar 

ya-prak 

çe-kird-ek 

ar-ka-daş 
 yu-mur-ta 

te-le-fon 
la-mba 

pap-at-ya 
yağ-mur-lu 
 
ko-lye 

ku-tu 

pı-ra-sa 

kı-z-gın 

sa-lat-a 

öğ-ret-men 

kös-te-bek 

kul-ak-lık 

kar-ne 

yapı-ş-kan 
 bi-lek-lik 
 sak-ız 
 kar-ı-şık 
 ha-ri-ta 
 li-mon 
 ma-tema-tik 
 
 ya-s-tık 
 
al-kış 

beb-ek 

han-gi-si 
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2- Doğru hecelenmiş sözcükleri bulup işaretleyelim 

pas-tır-ma 

pa-sak-lı 

çalı-ş-kan 

si-mit-çi 

ke-l 

kay-dır-ak 

as-an-sör 
 kö-mür-lü-k 

hem-şi-re 
fay-da-lı 

sem-a-ver 
yap-ma-cık 
 ayd-ın-lık 

pas-ta 

şiş-e 

eş-ek 

pa-n-to-lon 

ye-nil-gi 

kes-ta-ne 

gö-rü-nmez 

orm-an 

o-tob-üs 
 ley-lek 
 u-zay-lı 
 çöp-lü-k 
 a-ça-cak 
 yap-rak 
 de-ğir-men 
 kul-ak-çık 
 
öz-gür-lük 

öğr-en-ci 

bay-ram-lık 
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3- Tabloların üstündeki bilgilere göre üçer tane kelime yazalım. 
 



 

1. Sınıf Türkçe 21 MaviÖnlükYayınları 

3- Tabloların üstündeki bilgilere göre üçer tane kelime yazalım. 
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4- Eksik bırakılan heceyi tamamlar mısın? 
 

Porta____ Televiz____ 
 

Sala___lık 
 

El___se 
 

____ durma 
 

____lata 
 

Kulak____ 
 

Mate____tik 
 

____serve 
 

5- Karışık verilen heceler ile kelime oluşturur musun? 

ki - tür - ye  

man - or ce - pen - re 

tü - lük - kö gen - ze - ge 

bi - ku - ra - ye  ra - ya - maz 

dal - san - ye  zan - ra - ma 

Türkiye 

lek - lik - bi 

bı -buz - la -do 

ba - la - lık -ka 

le -bi - zik 

fir - sa -mi 

ver –ma- se 
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4- Eksik bırakılan heceyi tamamlar mısın? 

Buz___labı Öğret____ 
 

___monata 
 

Heli___ter 
 

____gisayar 
 

____valye 
 

Pıra____ 
 

May____noz 
 

İt___iye 
 

5- Karışık verilen heceler ile kelime oluşturur musun? 

to-lon-pan 

tır-ma-pas ra-zü-fa 

ye-şem-si ka-ar-lık-daş 

ma-çurt-u fir-mi-sa 

mi-ge-ci cu-si-mar-te 

ça-şır-ma 

son-har-ba 

na-man-li-da 

ya-zi-ret 

ha-tüp-ne-kü 

la-ko-ta-çi 
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6- Satır sonunda yanlış ayrılmış kelimelerin halkalarını boyayalım. 
 

 
pat- 

ates 
 
karto- 

pu 
 

elb- 
ise 

 
bay- 

rak 

 
e- 

lma 
 
pen- 

cere 
 
kita- 

plık 
 

kol- 
ye 

 
ar- 

aba 
 
porta- 

kal 
 
mak- 

ine 
 
beb- 

ek 

 
sağ- 

lıklı 
 
otob- 

üs 
 
İstan- 

bul 
 
terbiy- 

e 

7- Kelimeleri önce hecelerine ayıralım, sonra satır sonunda ayıralım. 

pantolon 
panto- 

lon pan-to-lon 

komutan 

 

salata 

 

saygılı 

 

alkış 

 

yenilik 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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6- Satır sonunda yanlış ayrılmış kelimelerin halkalarını boyayalım. 

 
te- 

kerlek 
 

kestan- 
e 

 
ge- 

zegen 
 

ta- 
vuk 

 
ma- 

karna 
 
öğre- 

nci 
 
kırtas- 

iye 
 
kane- 

pe 

 
zü- 

rafa 
 

leb- 
lebi 

 
telef- 

on 
 

çor- 
ap 

 
kuk- 

la 
 

jandar- 
ma 

 
evci- 

lik 
 
Mur- 

at 

7- Kelimeleri önce hecelerine ayıralım, sonra satır sonunda ayıralım. 

timsah - 
  

ağustos 

 

gözlüklü 

 

bisküvi 

 

Yasemin 

 

sahil 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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    Öğretmenimiz bir ay sonra okul-

lar arası koşu yarışmasını düzenlene-

ceğini söyledi. Bunu duyduğumda 

çok heyecanlandım. Çünkü sınıfımızın 

en hızlı koşanı bendim. Bana fırtına 

Salih derler mahallemizde. Koşmaya 

başladığımda yorulmak bilmem.
   İki hafta boyunca bol bol antrenman yaptım. Önce okulumuzda koşu 

yarışması yaptık. Bu yarışmayı ben kazandım. Okulumuzu ben temsil 

edecektim. Sonraki iki hafta antrenmanlarımı aksatmadan devam ettir-

dim. Sonunda koşu yarışı günü gelmişti. Çok heyecanlıydım. Yarışma 

yerine gittik. Beden eğitimi öğretmenleri bizi alıp giyinme odasına gö-

türdü. Bana 3 numaralı formayı verdiler. Üzerimizi değiştirdik. Daha 

sonra başlangıç noktasına gittik. Rakiplerim atletik yapıdaydı. Hakem 

düdüğü ağzına götürdü. Düdüğün ötmesiyle fırlamam bir oldu. Dedim 

ya bana fırtına Salih derler. Tam dokuz yüz metre koştuk ve kırmızı final 

şeridine ilk ulaşan ben oldum. Tüm arkadaşlarım sevinç çığlıkları attılar.

Emir BERA
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8- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 

1. Metnin ilk kelimesi kaç heceden oluşmaktadır? 

2. Metnin son cümlesi kaç heceden oluşmaktadır? 

3. Metnin ilk cümlesinin en çok hecesi olan kelimesi hangisidir? 

4. Metnin ikinci cümlesini hecelerine ayıralım. 

5. Metnin son kelimesinin son hecesini yazalım. 

 

6. Kırmızı renkle yazılmış olan cümledeki tek heceli kelimeleri yazalım. 

7. Metnin ilk paragrafındaki üç heceli sözcükleri yazalım. 
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1- Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu bulalım. 

 

pan to lon pantolon 

Heceler birleşerek kelimeleri oluşturur. 

Kelimeler cümle kurmamıza yardımcı olur. 

8 

9 

7 

Kediler et yemeyi çok severler. 5 

Uyuyorum. 

Kaleminin ucunu açmayı unutma. 

Dün gece rüyamda sarı bir araba gördüm. 

Selim düştü. 

Sıcak su içemiyorum. 

Her sabah uyandığımda mutlaka yüzümü yıkarım. 

Kediler her zaman dört ayağının üzerine düşer mi? 

Gözlerinin iyi görmediğini bilmiyordum. 
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1- Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu bulalım. 

8 

9 

7 

Zafer yumurta yemeyi seviyor. 

Pilot olmak en büyük hayalimdir. 

Her sabah yüzerim. 

Amcamın kızı Selin bize gelmek istiyor mu? 

Ağlamak istemiyorum. 

Pazar günleri halı sahada maç yaparız. 

Cengiz abi bu okuldaki en uzun kişidir. 

Göremiyorum. 

Her kış mutlaka kar botlarımı giyerim. 

11 

12 

10 Sima gitar çalmak için kursa gitmeye başladı. 

Pazardan erik, muz, elma, incir, roka, turp ve nar aldı. 

Okulumuzun bahçesine yaklaşamıyorum. 
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1. Sınıf Türkçe 30 MaviÖnlükYayınları 

2- Belirtilen sayı kadar kelime kullanarak cümle oluşturalım. 
 

  Ali geldi. 



 

1. Sınıf Türkçe 31 MaviÖnlükYayınları 

2- Belirtilen sayı kadar kelime kullanarak cümle oluşturalım. 
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1. Sınıf Türkçe 32 MaviÖnlükYayınları 

3- Görsellere baktığında aklına gelen beş tane kelime yazar mısın? 
 

gözlük 1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

4- Kelime bulmacasında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere 
12 tane hayvan gizlenmiştir. Bu hayvanları bulup boyar mısınız? 

E Ş E K K S 

M Z F H Ö İ 

K T A Ö P N 

A F R Y E C 

R A E B K A 

I F İ L V P 

N P İ N E K 

C T A V U K 

A H S A Y I 

Y E N G E Ç 

U Y G H A Ü 

A R I R T İ 

 

Eşek 
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1. Sınıf Türkçe 33 MaviÖnlükYayınları 

3- Görsellere baktığında aklına gelen beş tane kelime yazar mısın? 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

4- Kelime bulmacasında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere 
12 tane eşya gizlenmiştir. Bu eşyaları bulup boyar mısınız? 

Y L K P A S 

K A V A Z O 

A M Ü M A T 

N B T R Y E 

E A Ü H N P 

P Y C V A S 

E M A S A İ 

D O L A P M 

P T A B A K 

İ Ş E O G D 

L N H A L I 

G Ö Z L Ü K 
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1. Sınıf Türkçe 34 MaviÖnlükYayınları 

5- Aşağıdaki kelimelerden yalnız başına anlamı olmayanları işaretleyelim. 
İşaretlediğimiz kelimelerden üç tanesini cümle içerisinde kullanalım. 

 

   
   Bazı sözcüklerin kendi başlarına anlamı vardır. Fakat 
bazı sözcükler tek olarak yazıldıklarında 

. İşte bu tür sözcüklere kendi başına an-
lamı olmayan sözcükler diyoruz. 

biber 
ile 

ama kırmızı ve 

fakat 

tuz 

beş 

su 

gibi 

araba 

kutu 



 

1. Sınıf Türkçe 35 MaviÖnlükYayınları 

5- Aşağıdaki kelimelerden yalnız başına anlamı olmayanları işaretleyelim. 
İşaretlediğimiz kelimelerden üç tanesini cümle içerisinde kullanalım. 

bile ise 

yeşil ancak 
yuva 

sakal 

öyle 

kuş 

arı 

veya 

çünkü 

ateş 

ayrıca sakız 

ve 

renk 

eğer göz 

madem 
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1. Sınıf Türkçe 36 MaviÖnlükYayınları 

6- Yazımında yanlışlık yapılmış olan kelimeyi bulalım. Doğrusunu yazalım. 
 

1 Annem kopan düymemi dikti. düğme 

2 Soruyu yalnış anlamış olabilirim. 

3 Harika piano çalıyorsun. 

4 Patetesleri soyarken dikkatli ol. 

5 Bu sıcakta çeket giyilmez. 

6 Kardeşimin kiprikleri çok uzun. 

7 Okulumuza komik bir palyanço gelmiş. 

8 Dinazorların nesli tükenmiş. 

9 Kerem sınıfta yanlız kaldı. 

10 Şu makinayı çalıştırır mısın? 

11 Bana deyer vermediğini biliyorum.  

12 Bahçeye büyük bir çenber çizdik. 

13 Bebeğimiz akşam olunca bağzen ağlıyor. 

14 Annem çok iyi bir ahçıdır. 

15 Arkadaşım eve girince kapıyı kitledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Sınıf Türkçe 37 MaviÖnlükYayınları 

6- Yazımında yanlışlık yapılmış olan kelimeyi bulalım. Doğrusunu yazalım. 
 

1 Tır şöförü olmayı çok isterim.  

2 Atmış tane kedi gördüm. 

3 Babamın oyuncakçı tükanı var. 

4 Yeni tokanı çok beyendim. 

5 Laylon poşetler paralı olmuş. 

6 Aslı çok tenbel bir öğrenciymiş. 

7 O pantılon sana büyük gelmiş. 

8 Nöbetçi ezzaneyi bulamadım. 

9 Bahçemize fasilya dikeceğiz. 

10 Meyva tabağına domates koyma. 

11 Bu ceket dedeme ayit değil.  

12 Yatmadan önce picama giyerim. 

13 Bahçede uzun bir deynek bulduk. 

14 Pisikletimin tekeri aniden patladı. 

15 Bu şemşiyeyi bir türlü açamıyorum. 
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1. Sınıf Türkçe 38 MaviÖnlükYayınları 

7- Kelimenin son harfi ile başlayan yeni sözcük oluşturalım. 
 

salıncak 

k 

kalem 

m 

karınca 

a 

sandalye 

e 

tilki 

i 

k 

a 
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7- Kelimenin son harfi ile başlayan yeni sözcük oluşturalım. 

soğan 

n 

yüzük 

k 

kiraz 

z 

kümes 

s 

e 

t 
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Nisan - mayıs aylarında yetişen, dal-
larda genellikle ikisi bir arada demet 
halinde bulunan kırmızı meyve. 

1. Sınıf Türkçe 40 MaviÖnlükYayınları 

8- Anlamları verilmiş olan kelimeleri görsellerden yararlanarak bulup 
şeklin üst kısmına yazalım.  

 

Meyve verebilen, gövdesi odun veya ke-
reste olmaya elverişli olan ve uzun yıllar 
yaşayabilen bitki. 

Görme organımızdır. Etrafımızdaki 
nesneleri görerek fark etmemizi sağlar. 

Göz 

Demir yolunda yolcu ve yük  taşımakta 
kullanılan, lokomotif tarafından çekilen 
vagonlar dizisi. 

Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşa-
dığı, insanları dış tehlikelerden koru-
yan yapı. 

Dünya'daki yaşamın kaynağı olan orta 
büyüklükte bir yıldızdır. Çevresine ısı 
ve ışık yayar. 



 

1. Sınıf Türkçe 41 MaviÖnlükYayınları 

8- Anlamları verilmiş olan kelimeleri görsellerden yararlanarak bulup 
şeklin üst kısmına yazalım.  

Süpürme işinde kullanılan, çalıdan 
yapılmış araç. 

Vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki 
ayaklı, iki kanatlı, uçucu hayvanların 
ortak adı. 

Mor renkli, uzun ya da toparlak bi-
çimde olabilen, yemeklerde kullandı-
ğımız sebze. 

Görme bozukluğu olan kişilerin daha 
iyi görmesine yarayan, gözleri zararlı 
şeylerden koruyan araç. 

Genellikle kısa kollu, yakalı ya da 
yakasız olabilen, pamuklu spor giysi.  

Ahşap gövdeli, telleri olan ve telleri 
iki parmak arasında çekilerek çalınan 
müzik aleti. 

 



0  

1. Sınıf Türkçe 42 MaviÖnlükYayınları 

9- Cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri bulup yerleştirelim. 
 

1 Çöpleri ………………….……… kutusuna atalım. 
elma çöp 

makas kemik 

2 Hava soğuk, sobaya ………………….……… at. 
kalem çizgi 

halı odun 

3 Kediler miyav diye ses ………………….………….… . 
ısıtır yazılır 

çıkarır uzatır 

4 Babam ………………….……… renkli kazak aldı. 
mavi kısa 

pahalı yumuşak 

5 Kedinin ………..…………….……… kapıya sıkıştı. 
atkısı kuyruğu 

kovası bastonu 

6 Muz çok ………..…………….……… bir meyvedir. 
şımarık acı 

tatlı sert 

7 ………..……………. bardak su içtim. 
dolu iki 

yeni hızlı 

8 Burnumuz ………..…………….…… almaya yarar. 
sorun su 

nefes kızarır 

9 Sevimli bir ………..…………….…… olsun isterim. 
kedim ucuz 

sevgi yemeğim 

10 Sokaktan gelince ………..…………….…… yıkarım. 
yatağımı dişimi 

ellerimi yemek 
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9- Cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri bulup yerleştirelim. 

1 İhtiyar …………………….……… beni çok sevdi. 
ağaç civciv 

teyze masa 

2 Kardeşim bütün odaları ……………….…….……… . 
delirtti suladı 

kaldırdı dağıttı 

3 Aldığım yumurtalar …………….……….……… çıktı. 
civciv çatlak 

zor aniden 

4 Sınıftaki kızlar erkeklerden ……………….……… . 
yalnızdır acıdır 

fazladır serttir 

5 Çivi çakarken çekici ………………..….. vurdum. 
elime dilime 

kelime belime 

6 Doktoru görünce kalbim hızla …………….…... . 
kaçtı tüttü 

yazdı attı 

7 Arı, arkadaşımın kolunu ……………………....….. . 
kondu kırdı 

ezdi soktu 

8 İlaçlarını almadığı için …………………..….. oldu. 
pasta hasta 

korkak kolay 

9 Yeni aldığım saati ……………………..….. taktım. 
dizime kafaya 

koluma sıcak 

10 İtfaiye aracı …………………….….. yoldan geçti. 
artı toprak 

yaprak minik 
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1. Sınıf Türkçe 44 MaviÖnlükYayınları 

10- Kelimelerin zıt anlamlılarını bulup karşılarına yazalım. 
 

Hızlı 
Yavaş 

Uzun 

Şişman Güzel 

Dolu Sıcak 

Acı Eski 

Ağır Açık 
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10- Kelimelerin zıt anlamlılarını bulup karşılarına yazalım. 

Küçük Sert 

Korkak Zengin 

Gece Yaşlı 

Islak Aşağı 

Artı Üzgün 
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1. Sınıf Türkçe 46 MaviÖnlükYayınları 

11- Renkli kelimelerin zıt anlamlılarını kullanarak cümleyi tekrar yazalım. 
 

Kedim Tekir bu sabah az yemek yemiş. 

Küçük kardeşim taze ekmeği böldü. 

Gözlüğümü takınca uzağı görüyorum. 

En iyi arkadaşım çalışkan birisidir. 

İleriye zıplayıp kapıyı açtım. 

Büyük market, sattığı ürünlere indirim yaptı. 

Tembel kardeşim, kağıda eğri bir çizgi çizdi. 
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11- Renkli kelimelerin zıt anlamlılarını kullanarak cümleyi tekrar yazalım. 

Ablam yaz mevsiminde ince giyinir. 

Hasan sağ eli ile yanlış yazıyor. 

Siyah arabamızı hızlı kullanırız. 

Deniz çok temizdi ve biraz derindi. 

Uzun çocuk bana önünü döndü. 

Kısa merdivenin çürük basamağına bastım. 

Beyaz araba önümüzden hızlıca geçti. 
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1. Sınıf Türkçe 48 MaviÖnlükYayınları 

12- Kelimelerin eş anlamlılarını bulup görsellerle eşleyelim. 
 

Rüya Yaşlı Siyah Okul Kafa 

Mektep Kara Düş İhtiyar Baş 

Tombul Pis Hekim Armağan Ev 

Hediye Konut Kirli Şişman Doktor 
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12- Kelimelerin eş anlamlılarını bulup görsellerle eşleyelim. 

Kalp Şehir Esir Hakim Büyük 

Tutsak Yargıç Kent Yürek İri 

Ses Kuvvetli Al Pak İkaz 

Kırmızı Uyarı Harf Güçlü Temiz 
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1. Sınıf Türkçe 50 MaviÖnlükYayınları 

13- İpe asılmış olan üç bayraktan eş anlamlı olan ikisini boyayalım. 
 

iş 

soru 

ufak gayret 

vakit 

az 

14- Kelimelerin eş anlamlılarının içerisinde geçtiği cümle yazalım. 

neşe 

ak 

güz 

sene 

araba 
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13- İpe asılmış olan üç bayraktan eş anlamlı olan ikisini boyayalım. 

akıllı 

hatıra 

yanıt 

kitap 

fayda 

14- Kelimelerin eş anlamlılarının içerisinde geçtiği cümle yazalım. 

rüya 

yel 

tane 

ufak 

doktor 

ses 
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1. Sınıf Türkçe 52 MaviÖnlükYayınları 

 

    Yaz tatilinde yayladaki evimize 

gideriz. Orası çok güzeldir. Orada 

gri renkli bir evimiz ve evimizin ya-

nında kocaman yaşlı bir ağaç bulu-

nuyor. Ufacık ama gür sesli kuşları 

hiç eksik olmaz. Evimizin çevresi 

yemyeşildir. Havası da mis gibidir.

 Bu yıl tatilde evimize gittiğimizde kardeşimle havuç dikmeyi karar-

laştırdık. Önce minik bahçemizi çevreledik. Daha sonra el arabası ile 

toprak getirdik. Çevrelediğimiz bahçemizi verimli toprakla doldurduk. 

Sonra üzerine havuç tohumları ekip biraz daha toprak ekledik. Üzerini 

naylonla kapattık. Ara sıra naylonu kaldırıp toprağı nemlendirdik. Kısa 

süre sonra havuçlarımız çimlendi. Suladıkça daha da büyüdü. Yaşasın, 

başarmıştık! Mis gibi havuçlarımız olmuştu. Annem ve babam bizle gu-

rur duydular. Akşam yemeğinden bir süre sonra ise annem topladığımız 

havuçları ince ince kesip limonladı. Televizyon karşısına geçip bir güzel 

yedik. Tadı damağımızda kaldı.
Ahmet ÇELEBİ
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15- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 

1. Metnin ilk cümlesi kaç kelimeden oluşmuştur? 

2. Metnin ilk kelimesinin son harfiyle başlayan dört tane kelime yaz. 

3. Metinde geçen üç tane zıt anlamlı kelime bulup zıt anlamlarını yazalım. 

4. Metinde geçen üç tane eş anlamlı kelime bulup eş anlamlarını yazalım. 

5. İlk paragraftaki (bölüm) tek başına anlamı olmayan kelimeleri yazınız. 

 

6. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını yazınız. 
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1. Sınıf Türkçe 54 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki varlıkların isimlerini altlarına yazalım. 

 

İsim (Ad) Nedir? Canlı ve cansız tüm varlık ve kavramları karşı-

layan sözcüklerdir. At, limon, artı, tablet, ayak, dişçi , arılar, Aslı… 

2- Aşağıdaki gruplamalara göre örnek adlar (isimler) yazalım. 

Çöp kovası 

Eş
y
a

 A
d
ı 

 

Ta
şı

t 
A

d
ı 

 

H
a

y
v

a
n 

A
d
ı 

 

M
e
y
v

e
 A

d
ı 

 

Ç
iç

e
k
 A

d
ı 

 

M
e
sl

e
k
 A

d
ı 
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1- Aşağıdaki varlıkların isimlerini altlarına yazalım. 

2- Aşağıdaki gruplamalara göre örnek adlar (isimler) yazalım. 

Re
nk

 A
d
ı 

 

Bi
tk

i A
d
ı 

K
ıy
a
fe

t 
A
d
ı 

 

Şe
hi
r 
A
d
ı 

İn
sa

n 
A
d
ı 

 

D
uy

g
u 
A
d
ı 
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1. Sınıf Türkçe 56 MaviÖnlükYayınları 

3- Tekil ad olan varlıklara “T” çoğul ad olan varlıklara “Ç” yazalım. 
 

 

4- Aşağıdaki varlıkların özel ad mı yoksa tür adı mı olduğunu yazalım. 
 

Özel Ad: Tek olan, diğer varlıklara benzemeyen varlıkları karşıla-
yan isimlerdir. Güneş , Ankara , Okan, Akdeniz, Atatürk İlkokulu… 

Cins Ad: Aynı türden olan canlı ve cansız varlıkları karşılayan 
isimlerdir. Elma , gömlek , taş , okul , pilav , çocuk , göz, müzik , kedi… 

Tekil Ad: Bir varlığın sadece bir tane olduğunu belirten kelimelerdir. Ev , kutu… 

Çoğul Ad: Birden çok varlığı belirten kelimelerdir. Kalemler , kuşlar , dergiler… 

T Kel 

Arabalar 

Para 

Uçak 

 

Dünya 

Yumuşak 

Olta 

Anıtkabir 

Cümleler 

Üzüntü 

Orman 

Yolcular 

 

İstanbul 

Deniz 

Tuz Gölü 

Patates 

Gözlük 

Bunlar 

Tüyler 

Kulak 

 

Bayrak 

Selim 

İngilizce 

Baba 

Eller 

Ordu 

Yıllar 

Soğan 

 

Kalp 

Sağlık 

Almanya 

Minnoş 
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3- Tekil ad olan varlıklara “T” çoğul ad olan varlıklara “Ç” yazalım. 
 

4- Aşağıdaki varlıkların özel ad mı yoksa tür adı mı olduğunu yazalım. 
 

 Pırasalar 

Muz 

Mutlu 

Oyun 

Harfler 

Denizler 

Sayı 

 

 

 

 

 

 

 

Pirinç 

Sema 

Çim 

Ege Denizi 

Posta 

Film 

Teneke 

Fareler 

Tatil 

Oyuncaklar 

Koro 

Kümes 

Öğrenciler 

 

 

 

 

 

 

 

Kızgın 

Oba İlkokulu 

Sınıf 

Edirne 

Kızılırmak 

Padişah 

Benzin 

Ziller 

Dersler 

Aylin 

Mevsimler 

Araba 

Civcivler 

 

 

 

 

 

 

 

Vazo 

Uydu 

Mars 

Televizyon 

Tekir 

Kısa 

Şunlar 

Okul 

Saatler 

Musluk 

Saç 

Kovan 

Et 

 

 

 

 

 

 

 

Terazi 

Aysun 

Şiir 

Almanca 

Üzüm 

Yeşil 
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1. Sınıf Türkçe 58 MaviÖnlükYayınları 

5- Aşağıya, belirtilen özel isimlerin kullanıldığı ikişer cümle yazalım. 
 

insan isimleri 

hayvanlara verilen isimler 

sehir isimleri . 

Yukarıdakilerden farklı türde özel isimler 
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5- Aşağıya, belirtilen özel isimlerin kullanıldığı ikişer cümle yazalım. 

insan isimleri 

hayvanlara verilen isimler 

sehir isimleri . 

Yukarıdakilerden farklı türde özel isimler 
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1. Sınıf Türkçe 60 MaviÖnlükYayınları 

 

      Size biraz köyümüzden bahsedeyim. Köyümüzün ismi Kayı Köyü. Köyümüz 

çevreye göre yüksek bir araziye kurulmuş. İçerisinde birbirinden renkli evlerin, 

meydanında havuzunun olduğu bir yer. Her biri birbirinden farklı şekilde yapılmış 

bu evlerin. Köyümüzde yaşayan insanların tamamı çok iyi insanlar. Hepsini çok 

seviyorum. Özellikle çiftçi Tahsin amca ve Hülya abla en sevdiklerim. Köyde bir 

sürü de arkadaşım var. Onlar da çok iyiler ama en çok Sevgi ve Aykut ile 

oynuyorum. Sanırım aynı yaşta olduğumuz için. Ayrıca köyümüzde bolca hayvan 

var. Tavuklardan yumurta alırız. İneklerden süt sağarız. Arif amcanın atı var. İsmi 

Taylan. Bazen beni bindirip gezdirir. Bir de eşeği Karakaçan var. Bizi çok eğlen-

dirir Karakaçan. Köyümüzün bekçisi Pati’yi unutmayalım. Pati öyle güzel bir köpek 

ki anlatamam. Burada yaşıyor olmak benim için büyük şans diye düşünüyorum. 

İyi ki köyümüz var. Gürkan ÇELEBİ
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6- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 

1. Metinde geçen özel isimlerden altı tanesini yazalım. 

2. Metinde geçen cins isimlerden beş tanesini yazalım. 

3. Metinde geçen çoğul isimleri yazalım. 

4. Metinde geçen tekil isimlerden beş tanesini yazalım. 

5. Metinde geçen bazı hayvanlara verilmiş isimleri yazalım. 

 

6. Metinde geçen insan isimlerini yazalım. 

 

7. Metnin görseline bakıp çoğul olan varlıkları çoğul eki kullanarak yazalım. 
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1- Aşağıdaki cümlelerdeki büyük harf hatalarını bulup düzeltelim. 

 

 Büyük harflerin kullanıldığı yerler; 

    Cümlenin ilk harfi büyük harfle yazılır. (Gözlerim çok iyi görüyor. ) 

    Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. ( Eda, Karabaş, Ankara, Arı Lisesi ) 

    Şiirlerde her mısranın ilk harfi büyük harfle başlar. 

Yanlış 

Doğru 

ayşe yeni bir Kitap aldı. 
 

Yanlış 

Doğru 

arkadaşım elif ile beraber Yürüyüşe çıktık.  

Yanlış 

Doğru 

köpeğim tonton fransa’dan getirilmiş. 

Yanlış 

Doğru 

yaz tatilini Her yıl antalya’da geçiriyoruz. 
 

Yanlış 

Doğru 

bu yıl karadeniz daha Bir dalgalı. 

Yanlış 

Doğru 

babam Belgesel kanalı dışında bir şey İzlemez. 

Yanlış 

Doğru 

kardeşim doğa İlkokulu birinci Sınıfına gidiyor.  
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1- Aşağıdaki cümlelerdeki büyük harf hatalarını bulup düzeltelim. 

Yanlış 

Doğru 

sedef ile tuğçe çok yakın arkadaşlar. 
 

 

Yanlış 

Doğru 

Dedem bolu ilinin çepni isimli köyünde yaşıyor. 

Yanlış 

Doğru 

kedim mırnav ve kuşum maviş Dost gibiler.  
 

Yanlış 

Doğru 

güneş’e en yakın olan Gezegen merkür’dür.  
 

Yanlış 

Doğru 

mantısı ile meşhur olan kayseri şehridir.  
 

Yanlış 

Doğru 

bekir yılmaz başkent Hastanesinde çalışıyor. 
 

Yanlış 

Doğru 

Ağrı dağı türkiye’nin en yüksek dağıdır.  
 

Yanlış 

Doğru 

mustafa İle Birlikte Çeşmeden elimizle Su içtik.  
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2- Özel isimlere gelen ekleri kesme işareti ile ayıralım. 
 

KELİME ÖZEL İSİM EK YAZILIŞI 

Ankaradan Ankara dan Ankara’dan 
Selimin    

Karabaştan    

Ahmete    

Atatürkün    

Konyadır    

Azrayı    

Türkiyeye    

Akdenizdir    

Selanikte    

Minnoştan    

Fransızcayı    

Güneşin    

İngilizcenin    
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2- Özel isimlere gelen ekleri kesme işareti ile ayıralım. 

KELİME ÖZEL İSİM EK YAZILIŞI 

İzmirin    
Yusuftan    

Emirin    

Almanyayı    

Eceye    

Selimde    

Bursaya    

Ceydanın    

Cengize    

Parise    

Sinopta    

Serkanı    

Aslıdan    

Van Gölünü    
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1. Sınıf Türkçe 66 MaviÖnlükYayınları 

3- Yazım hatalarını bulalım. Alt satırda düzelterek tekrar yazalım. 

 

Özel isimlerin ilk harfi büyük harfle yazılır. 

Özel isimden sonra gelen ek 
kesme işareti ile ayrılır. 

furkan asker olmak için izmire gitti. 

Furkan asker olmak için İzmir’e gitti. 

minik kedi hasanın üzerine atladı. 

selim ankaraya gidince anıtkabire uğramış. 

Dayımın kızı mine türkiyede yaşıyor. 

kenan istanbulu çok seviyor. 

Onlar melis ve sudeyi kıskanıyorlar. 

mustafa ingilizce konuşmayı öğrenmiş. 
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3- Yazım hatalarını bulalım. Alt satırda düzelterek tekrar yazalım. 

türkiyenin başkenti ankaradır. 

bayramda Dede’min elini öptüm. 

Orhan, sibelden kalem istedi. 

ayça italyanca kursunu başarıyla tamamladı. 

Belediye çiçek Sokak’ta çalışma yapıyor. 
 

Babam minnoş’a süt almaya gitti . 

mustafa kemal atatürk Selanikte doğdu. 

Karadenizde çok fazla hamsi yaşıyor. 
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4- Karışık olarak verilmiş kelimeleri kurallı cümle yapıp sonuna nokta koyalım. 

 

 Nokta nerelerde kullanılır; 

    Bitmiş cümlelerin sonuna konur. (Sen gördüğüm en tatlı çocuksun. ) 
    Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.  2. (ikinci) - 5. (beşinci) 
 

bayramda –- verdi –- para -- babam 

taşı -- içine –- ayakkabımın –- çıkardım –- giren 

minik –- pamuk –- bebeğin –- gibiydi -- elleri 

özlüyorum –- çok –- mahallemi –- eski -- fazla 

yarışını –- tamamladım –- koşu -- …...?....... -- sırada 

oldum -- .…?.... -- bilgi –- yarışmasında –- sınıfça -- yapılan 

teyzemler –- katında -- ….?... –- oturuyor -- apartmanın 

5- Kurallı cümle yapıp, sonuna nokta koyalım. Verilmeyen kelimeyi biz yazalım. 
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4- Karışık olarak verilmiş kelimeleri kurallı cümle yapıp sonuna nokta koyalım. 

5- Kurallı cümle yapıp, sonuna nokta koyalım. Verilmeyen kelimeyi biz yazalım. 
 

yeni –- bir –- satın –- aldım –- bugün -- ayakkabı 

kötüydü –- tören –- dünkü -- çok 

bütün –- defteri –- aldım –- paramla -- bu 

düşürdüm –- cüzdanımı –- sanırım -- yolda 

bayramın –- gideceğiz -- ….?.... –- günü -- dedeme 

sınıfa –- soldan –- girince –- oturuyorum –- sırada -- ….?.... 

yarışmasında -- ….?.... -- resim -- olmuşum 

bu –- bence –- kazanır –- maçı –- bizim -- takım 
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6- Cümlelerin sonuna ünlem veya soru işaretinden uygun olanı koyunuz. 

 

7- Aşağıdaki görsellerle ilgili üç tane ünlem cümlesi yazınız. 

Soru İşareti: Soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Ali eve geldi mi? 

Ünlem İşareti: Duygu bildiren cümlelerde kullanılır. 

Eyvah, yangın çıktı!  --  Yaşasın, babam geldi!  --  Uff, başım ağrıyor! 

 

Ayy, yanlışlıkla yumurtaları kırdım(  ) 

 Teyzen buradan ne kadar uzakta yaşıyor(  ) 

 Hey, çabuk oradan uzaklaşın bakalım(  ) 

 Acaba buraya saklandığımızı gördü mü(  ) 

 Dikkat, o yolun sonunda bir sürü köpek var(  ) 

 Buraya en son ne zaman geldiniz(  ) 

 Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi acaba(  ) 

 Müjde, haberler yarın lapa lapa kar yağacağını söylüyor(  ) 
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6- Cümlelerin sonuna ünlem veya soru işaretinden uygun olanı koyunuz. 

7- Aşağıdaki görsellerle ilgili üç tane ünlem cümlesi yazınız. 

İşte şimdi yandık(  ) 

 Acaba onu konuşarak ikna edebilir misin(  ) 

 Tatilde kaç tane kitap okudun(  ) 

 Hay Allah, otobüsü kaçıracak zaman değildi(  ) 

 Son sözün bu mu babacığım(  ) 

 Of, sen hiç akıllanmayacaksın gibime geliyor(  ) 

 Çabuk onu buraya getirin(  ) 

 Sanırım ben annemden daha güzelim değil mi(  ) 

 Aman dikkat, onu düşürürsen yanarız(  ) 

 

 
Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu(  ) 
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8- Cümlelerde eksik olan noktalama işaretlerini bulalım. 

 

Bu etkinliği yapmadan önce 
Nokta – Soru İşareti – Ünlem – Kesme İşareti 

hakkında bilgi sahibi olman gerekiyor. 
 

Cümleler     

Alinin topladığı elmalar yere döküldü x   x 
Silgimi gördün mü     
Of, yine sevdiğim çizgi film başlamadı     
Dedem Ankaraya gidecek mi     
Sana aldığım oyuncak kırılmış     
Yaşasın, bugün misafir gelecek     
Yarın Bursaya gitmeyi planlıyoruz     
Kedimiz Tekiri gören oldu mu     
Annem tabletle oynamama çok kızıyor     
Eyvah, ödevimi yapmayı unuttum     
Öğretmenim bugün az ödev verir misin     
Teyzem Muratın kulağını çekti     
Dünya Güneşin etrafında mı dönüyor     
İmdat, bacağım demirlerin arasına sıkıştı     
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8- Cümlelerde eksik olan noktalama işaretlerini bulalım. 

Cümleler     

Arzu yumurta yemeli mi     
Arkadaşım Sarıyer İlkokuluna gidiyor     
Sonbaharda havalar kapalı oluyor     
Hişt, biraz sessiz olun lütfen     
Bu günlerde kar yağacakmış     
Beni yukarı doğru çeker misin     
Yetişin, Hatice teyzenin kolu kırıldı     
Burak Ankarayı görmeyi çok istiyormuş     
Aylinin kedisinin evden kaçtığı doğru mu     
Saminin yarış arabası çok yavaş gidiyor     
Okula gelecek misin     
Bayramda dedemlere mi gideceğiz     
Aaaa, ne kadar güzel takla atıyorsun     
Hep bir gitarım olsun istemişimdir     
Karadenizde tekneniz bulunuyor mu      
Çarşıda gördüğüm çocuk uzun süre bana baktı      
Hey, seni Alinin yanında bir daha görmeyeceğim      
İçerisinde macera olan kitapları mı seviyorsun      
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9- İçerisinde baştaki noktalama işaretinin kullanıldığı cümle yazalım. 
 

. 

 ? 

! 
, 

 

 

 

10- Görselle ilgili, belirtilen noktalama işaretinin içinde geçtiği cümle yazalım. 

? 
. 

! 
, 

? 
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9- İçerisinde baştaki noktalama işaretinin kullanıldığı cümle yazalım. 

. 

 ? 

! 
, 

 

 

 

10- Görselle ilgili, belirtilen noktalama işaretinin içinde geçtiği cümle yazalım. 

? 
. 

! 
, 

? 
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       Derin ve Erdem aynı evin iki 

çocuğu. Derin, kardeşi Erdem’den 

üç yaş daha büyük. Bu iki kardeşin 

layıp, müzikle zıplayan bir kedi. Sanki bizim kedimiz olmak için doğmuş. 

    Bu iki kardeş cumartesi günü olduğunda erkenden uyanırlar. 

Hemen kahvaltılarını yapıp o gün kullanacakları enstrümanlarını seçer-

ler. Peki, bu enstrümanları ne yaparlar? İşte burası çok ilginç! Sokağa 

çıkıp sokak müzisyenliği yaparlar. Şen Mahallesi’nde konser verirler. 

Hem de ne konser. Mahallenin tüm çocukları onları izlemek ve dinlemek 

için merakla bekler. Parkın köşesindeki yükselti konser alanıdır onların. 

Alana gelip sahneye çıktıklarında gökyüzüne alkış sesleri yükselir. İki 

kardeş şarkılar söyler. Kedileri Pastel ise sahnede dans eder. Bazen 

mahalledeki arkadaşlarını da gruplarına dahil ederler. Bu gruba dahil 

olmak mahallede popüler olmak demektir. Ahmet ÇELEBİ

en büyük arzusu ileride müzisyen ol-

mak. Çünkü onlar için müzik hayatın bir 

parçası. Unutmadan, bir de kedileri 

pastel var. Müzikle koşup, müzikle hop-
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11- Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 

1. Metindeki soru işareti kullanılan cümleyi bulup yazınız. 

2. İlk bölümdeki özel isme gelen kesme işareti hangi cümlede kullanılmıştır? 

3. Metnin ilk cümlesini soru cümlesi haline getirelim. 

4. Metindeki ünlem kullanılan cümleyi bulup yazınız. 

5. Mavi renkle yazılmış cümlede nasıl bir yazım hatası yapılmıştır? 

 

 

6. Kırmızı renkle yazılmış cümleyi kurallı cümle haline getirelim. 

 

7. Metnin ikinci bölümünde kullanılan kesme işareti neden kullanılmıştır? 
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1- Karışık olarak verilmiş kelimeleri kurallı cümle haline getirir misin? 
 

1  
severim annemi 

çok - 

2  
gitti abim 

okula - 

3  
düştü suya 

kedi kara 

4  
balık babam 

tuttu - 

5  
uzundur Metin 

çok abim 

6  
bal arı 

yapar - 

7  
almış kırmızı 

dayım araba 

8  
erik iki 

aldım kilo 

9  
dışarı takmadan 

atkını çıkma 

10  
masal öğretmen 

anlattı bize 
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1- Karışık olarak verilmiş kelimeleri kurallı cümle haline getirir misin? 

1  
şeker yedi 

Sema - 

2  
düştü Murat 

çatıdan - 

3  
yumurta tavuk 

yaptı - 

4  
gitti abim 

tatile - 

5  
üzgün çok 

Sinem yine 

6  
bardak düştü 

elimden kayıp 

7  
süt her 

içerim sabah 

8  
kaçtı fare 

sevimli deliğe 

9  
çıkmama engel 

bahçeye oldu 

10  
sarı çiçek 

parktan topladım 
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2- Aşağıdaki söz dizilerini tamamlayıp cümle haline getirelim. 

 

Bir duyguyu, düşünceyi veya işi anlatan söz dizilerine cümle denir. 

Bir söz dizisinin cümle olabilmesi için anlamlı olması gerekir. Anlamsız 
söz dizileri cümle değildir. 

Babam markete Selim erkenden yatağa 

Kalemimin ucu Yeni aldığım oyuncak 

Sarı elbisemi Küçük kuş ağacın 

3- Aşağıdaki söz dizilerinden cümle olmayanların kutusunu boyayalım. 

Gözlerin çok Şarj aletini 

O karınca biraz Bu elbiseyi çok zor giyindim 

Topunun rengine bayıldım Kırmızı elleri 

Boyalarını verdi Sarı saçlı çocuk gerçekten 

Evimizin önünde büyük bir Ağacın arkasına saklandık 

Akşam yemeğinde pilav var Annem salı pazarına gitmek 

Balkonumuza giren kuş Asla gitmem 
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2- Aşağıdaki söz dizilerini tamamlayıp cümle haline getirelim. 

3- Aşağıdaki söz dizilerinden cümle olmayanların kutusunu boyayalım. 

Bugün annemi Kışın havalar çok 

Bayram şekeri Ailemle yaz tatiline 

Otobüs durakta Pazardan elma ile 

Çevremizi temiz Zeynep yarışmada 

Ömer kuşlara Sabunla elimi 

Dün gördüğüm çocuk Dün tırmandığım duvar yıkılmış 

Gezegenler sıraya girmiş Kitabın sayfası 

Yerinden kalktı Üstüm başım tam ıslanacakken 

Tavukları beslemek için Ayakkabımın tabanı söküldü 

Konserve kutusu zor açılıyor Temiz bir bezle sileceğiz 

Zeytin ağaçları kurumak Balkonumuzu cam ile kapattık 

Dolaptan çıkan zeytinler Yazlığımıza gideceğiz 

Biraz daha sert vur Gözlük takmak için 

Yarım kalan elmayı ısırdım Şehrin ışıkları sönmeye 
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4- Tablonun sol tarafındaki harfle başlayan cümle yazalım. Bu cümle 
içerisinde, tablonun sağ tarafındaki kelimeyi kullanalım. 

 

İlk 
Harf CÜMLE Kelime 

E  kedi 

B  uzun 

Z  sopa 

A  mavi 

D  sekiz 

Y  olta 

S  anne 

İ  halı 

K  atkı 

M  kalem 

T  havuz 

Z  durak 

C  mola 
 

Eski sandalye kedinin üzerine düştü. 
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4- Tablonun sol tarafındaki harfle başlayan cümle yazalım. Bu cümle 
içerisinde, tablonun sağ tarafındaki kelimeyi kullanalım. 

İlk 
Harf CÜMLE Kelime 

Ç  sakız 

L  ikinci 

H  kümes 

G  saat 

N  yaşlı 

P  çiçek 

O  açık 

V  koltuk 

Ü  uzak 

R  pil 

F  çürük 

P  limon 

Ö  kova 
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5- Aynı renkteki hecelerden kelimeler yapıp daha sonra cümle oluşturalım. 
 

 

ço şe ma cuk al el ri ke dı 

Çocuk elma şekeri aldı. 

ba me söy kı ye yı şar lı le rım 

sev mor hiç ren yo gi mi rum 

te şam var ye ak kar mek ma na 

rim yü ha i ze da vuz yi 

ğü ne nü yi göz nut u muş lü 

me bu mek la ye ye faz gün dim 

sun 
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5- Aynı renkteki hecelerden kelimeler yapıp daha sonra cümle oluşturalım. 

li dim din mü yor zik ke 

dık tab ni bir let ye al 

tık ney nıf ta de sı yap 

çe kö yap de ye tı bah dem 

ya ğü tey min dü rın var ze nü 

lur ler renk tak o sa si rı 

 

miz le te he ri ni lük men göz le 
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1. Sınıf Türkçe 86 MaviÖnlükYayınları 

6- Aşağıdaki kelimelerden en az iki tanesini kullanarak cümle kuralım. 
 

uzun 
teyze 

yağmur 
uyku 

yuvarlak 

yemek 

elma 
yumurta 

tavuk 

hızlı 

top 

araba 

şemsiye 

pembe 

sabah 

kış 

atkı 

mavi 

banyo 

kalem 
ile 

CÜMLELER 
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6- Aşağıdaki kelimelerden en az iki tanesini kullanarak cümle kuralım. 

genç 
mavi 

oyuncak 
küçük 

bakkal 

yeni 

balon 
kırmızı 

meraklı 

çocuk 

kış 

bisiklet 

çikolata 

kirli 

sıcak 

kedi 

ve 

altı 

yastık 

misafir 
vazo 

CÜMLELER 
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1- Aşağıdaki metinlere başlık yazıp konusunu belirleyelim. 
 

    Suna bu yıl birinci sınıfa başlamıştı. Kısa za-

manda birçok harfi öğrendi. Artık harflerin çoğunu 

yazıyor ve okuyordu. Çevresinde gördüğü yazıları 

okumak çok eğlenceliydi. İyi ki okula başlamıştı. 

     Bu hafta sonu öğretmenimizin verdiği görev 

doğada araştırma yapmaktı. Dayım bizi alıp or-

mana götürdü. Ormanda bol bol araştırma yaptık. 

Canlı cansız birçok varlık inceledik. Mantarlara, 

yapraklara baktık. Çok güzel ve verimli bir gündü. 

    Kardeşim Selin çok uyumsuz bir kızdır. Evde sürekli kavga 

ederiz. Beni hiç rahat bırakmaz. Ödevimi yaptırmaz. Oyu-

numu bozar. Eşyalarımı karıştırır. Ben de boş durmam. Arada 

saçını çeker, canını acıtmadan birkaç minik şaplak atarım. 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Metnin Konusu: 

Metnin Konusu: 

Metnin Konusu: 
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1- Aşağıdaki metinlere başlık yazıp konusunu belirleyelim. 

    Kardeşim bugün ilk kez küvetinde banyo yaptı. 

Ona minik bir küvet almıştık. Küvetin içini suyla dol-

durduk. Annem dikkatli bir biçimde saçını ve vücudunu 

yıkadı. Suyun içine soktukça çılgınca seviniyordu. Gü-

lücükler saçıyordu. Sanırım küvetini çok sevmişti. 

     Başıma olmadık bir iş geldi. Okul bahçesinde koşar-

ken bir anda takıldım ve düştüm. Hemen hastaneye gö-

türdüler. Doktor bacağımın incindiğini söyledi. Bana koltuk 

değneği verdi. Bir süre bununla dolaşmam gerekecekmiş.  

    Bugün aşı olmam gerekiyordu ama ben çok korkuyor-

dum. Sağlık ocağına gittik. Hemşire korkmamamı söyleyip 

başka yöne bakmamı istedi. Hemşireye “Aşıyı ne zaman 

yapacaksınız?” diye sordum. Bana “Yaptım bitti bile.” dedi. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Metnin Konusu: 

Metnin Konusu: 

Metnin Konusu: 
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2- Başlığa ve konuya uygun kısa metinler yazalım. 
 

İLK KUKLAM 

YILIN İLK KARI 
 

KÖTÜ BİR GÜN 

Metnin Konusu: Ayşe’nin kukla oynatmayı öğrenmesi 

Metnin Konusu: Yılın ilk karının yağmasıyla gelen mutluluk. 

Metnin Konusu: En iyi arkadaşımla kavga etmem. 
 



 

1. Sınıf Türkçe 9 1 MaviÖnlükYayınları 

2- Başlığa ve konuya uygun kısa metinler yazalım. 

OYUNCAK EVİM 

MİNİK KEDİM YUMAK 

YAĞMUR 

Metnin Konusu: Oyuncak evime sıkışmam. 

Metnin Konusu: Yumağın hastalanması ve veterinere götürmemiz. 

Metnin Konusu: Yağmurla gelen mutluluk. 
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Yukarıdaki cümlede eksik bıra-
kılan harf ile başlayan kelime 
hangisidir? 
 

    Aşağıdaki görsellerden han-
gisinin harf sayısı diğerlerinden 
fazladır? 
 

A) B) C) 

1 

4 

6 2 

Yukarıdaki görseldeki sessiz 
harfler hangileridir? 

A) B)  

C) 

t-l-v-z-y-o 

t-l-v-z-y-n 

e-e-i-o 

3     Alfabemizin 16. harfi han-
gisidir? 
 

A) B) C) m o h 

    Aşağıdaki varlıklardan han-
gisindeki sesli harf sayısı sessiz 
harf sayısından fazladır? 
 

5 

A) B) C) 

    Alfabemizin 8. harfi ile baş-
layan sözcük aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) B) C) sevgi havuç genç 

7 

A) B) C) üzüm ördek saat 

gözl...k 

8     Hangi seçenekteki sesler 
abecesel sıra ile yazılmıştır? 
 
A) B)  

C) 

p-r-s-ş-t-u 

c-ç-d-e-f-g-h 

k-l-m-n-ö-o 
 

    “iftar” kelimesindeki tüm 
harflerle aşağıdaki kelimeler-
den hangisi yazılabilir? 

A) B) C) fakir irfan tarif 
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    “ıslak” kelimesinin zıt anlam-
lısı aşağıdakilerden hangisidir? 

pan…..lon 
Yukarıdaki kelimenin eksik bıra-
kılan hecesi hangisi olabilir? 
 

Yukarıdaki heceler ile aşağıda-
kilerden hangisi yazılamaz? 

9 

12 

14 
10 

Görseli verilen varlığın hecele-
nişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B)  

C) 

el-di-ven 

e-ldi-ven 

el-div-en 

11 

   Aşağıdaki kelimelerden han-
gisinin son hecesi üç harflidir? 
 

13 

15 

A) B) C) ko to ço 

17 

A) B) C) ekleme melike kelime 

li-ke-me 

    Aşağıdaki kelimelerden han-
gisi hecelerine doğru ayrılmıştır? 

Yukarıdaki cümle kaç heceden 
oluşmaktadır? 

A) B) C) 9 10 11 

Seni görmek için geliyorum. 

A) B)  

C) 

kar-ış-ık 

ka-ran-fil 

bal-e-rin 

A) B)  

C) 

gergedan 

portakalı 

sebzeci 

    Kelimelerden hangisi satır 
sonunda yanlış ayrılmıştır? 

A)    sa- 
rılık 

A) B) C) yaş yağmur kuru 

    Aşağıdaki kelimelerden han-
gisinin tek başına anlamı yoktur? 
 
A) B) C) ama yama lama 

16 

B)    a- 
kılsız 

C)    pos- 
tane 
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    Aşağıdaki kelimelerden han-
gisinin zıt anlamlısı yoktur? 

    Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

Yukarıda sözlük anlamı verilen 
kelime hangisidir? 

18 

21 

19 

B)  Bazen ağlamak istiyorum. 

C) Bir kavonoz reçel aldık. 

A) Bu soruyu yanlış anladım. 

   Hangi seçenekteki sözcükler 
eş anlamlı değildir? 
 

22 

25 

A) B) C) patik topak yumak 

    Aşağıdaki harflerden hangisi 
ile başlayan bir kelime yoktur? 

20 

A) B) C) ğ f t 

A) B)  

C) 

çiçek 

çalışkan 

çürük 

    Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bir özel isim geçmektedir? 
 

24 

kuşlar 
 

    Aşağıdaki kelimelerden han-
gisi çoğul bir kelimedir? 

23 

A)  takım 
 

B) C) makarna 

Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, 
yün ve benzeri şeyler. 

    Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yazımında yanlışlık yapıl-
mış bir kelime vardır?? 

B)  uyarı - ikaz 

C) temiz - kirli 

A) güçlü - kuvvetli 

B)  Başkanlık için aday oldum. 

C) Şunlar bizi takip ediyor. 

A) Suzan avukat olmak istiyor. 

B)  Tüm arkadaşlarım ev aldı. 

C) Kedim mırnav sütü döktü. 

A) Oturup bir şeyler yiyelim. 
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     Melih’in bu akşama kadar tüm 
cevizleri kırması gerekiyordu. Ama 
ceviz kıracağı bozulmuştu. Yarım çu-
val ceviz kalmıştı. Yetiştirmesi imkan-
sızdı. Bu durumu görünce elime bir 
çekiç aldım ve akşama kadar tüm ce-
vizleri kırdık. 

Yukarıda cümledeki yazım hatası 
nerede yapılmıştır? 

    Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinin sonuna nokta gelmelidir? 

Yukarıdaki cümlede boş bırakı-
lan yerlere sırası ile hangi nok-
talama işaretleri gelmelidir? 

26 

29 

27 

B)  Noktalama işaretinde 

C) Kelimenin hatalı yazımında 

A) Özel ismin yazımında 

30 

    Aşağıdaki noktalama işaret-
lerinden hangisi cümle sonunda 
kullanılmaz? 

28 

A) B) C) ( ’) (!) (?) 

Yukarıdaki metnin konusu nedir? 

32 

    Aşağıdakilerden hangisi cümle 
değildir? 

31 

Murat( )ın eline ne oldu( ) 

B)  Ceviz kırmanın zor olması.  

C) Melih’e işini bitirmesinde yar-
dımcı olmam. 

A) Melih’in ceviz kırması. 

Sen ve Murat arkadaş mısınız. 

A) B) C) (?) ( ’) ( ’) ( .) ( ’) (? ) 

B)  Eee, yeter be 

C) Geldi 

A) Oltayı nereye attın 

yolun-kuş-minik-uçtu-karşısına 

Yukarıdaki kelimeleri kurallı 
cümle haline getirirsek nasıl olur? 

B)  Minik kuş yolun karşısına uçtu. 

C) Minik kuş uçtu yolun karşısına. 

A) Kuş minik yolun karşısına uçtu. 

B)  Dönecekmiş 

C) Halıyı sermen mantıklı değil 

A) Dolabın kapağını açmak için 
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1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

C 

C 

A 

B 

B 

C 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

A 

C 

A 

B 

B 

C 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

B 

B 

B 

A 

C 

C 

19- 

20- 

21- 

22- 

23- 

24- 

C 

A 

B 

C 

B 

A 

25- 

26- 

27- 

28- 

29- 

30- 

C 

C 

B 

A 

C 

B 

31- 

32- 

A 

C 
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