
 

2. 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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2. Sınıf Türkçe 3 MaviÖnlükYayınları 

Cümle Bilgisi – Karşılaştırma Cümleleri…………………...……….….…………………………………………………….. 62-63  
Cümle Bilgisi – Hayal Ürünü ve Gerçeği İfade Eden Cümleler……………………………………………. 64-65  
Cümle Bilgisi – Olayları Sıralayan Cümleler……... .………………….…………………………………………......…. 66-69  
Kısa Metin Yazıyorum ……………………………………………………………………………………………………….…..……. 70-71  
Soruları Soralım …………………………………………………………………………………………………………….……......….... 72-73  
Ad Bilgisi – Adlar (İsimler)…..… ….……………………...……………………………………………...…………………..…. .…. 74-75  
Ad Bilgisi – Özel Ad Cins Ad…..… ……..…………………………………………………………………………………...….. 76-79  
Ad Bilgisi – Tekil ve Çoğul Adlar…..… ……….…………..………..….…...…………………………………………………. 80-81  
Ad Bilgisi – Özel Adların Yazımı…..… ……………………………………………………………………………………...…. 82-83  
Okuyalım Anlama Metni – Süslü Dünya…………………………….……...…………………….………………..….... 84-85 
Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler…………………………….……...…………………….………………..….... 86-89 

5N1K………………………………………………………………......................................................................………………………......……. 90-91  
Farklı Düşünmeye Yönlendiren ve Duygusal Abartılı İfadeler…………………………………………….…. 92-94 

Noktalama İşaretleri - Nokta……..…………………………………………………….…………..………………….….…....…. 95-97  
Noktalama İşaretleri – Virgül ve Kesme İşareti…..….……….……………………………………………………...…. 98-99  
Noktalama İşaretleri – Soru İşareti ve Ünlem……………..…...…….……….………………………………….…. 100-101  
Noktalama İşaretleri – Genel Değerlendirme…..…………..…..….…………….………………………….…...… 102-105  
Okuyalım Anlama Metni – Balıkları Suya Attım………………………….….……….………………………...106-107 

Yazım Kuralları……………………………………………………………………….……………………………..…………....……. 108-113  
Atasözleri……………………………...…………………………………………..……………………………………….….….…..……. 114-115  
Tebrik Kartı ve Davetiye Yazma, Tablo Form Veri Okuma….................................................................... 116-119  
Okuyalım Anlama Metni – Oya Kayboldu………………………………..…….…………….………………... 120-121 
Hikayenin Unsurları…………………………….…….…………………………………………………………….....….….... 122-125  
Zaman Kavramı …….……………………………………………………………………………………………….…….....….….... 126-127 

Şiirde Ana Duygu………………………………………………..…………………………………………………………...….….... 128-129  
Metnin Konusunu Buluyorum…………………………..…………………....…………………………………………….….... 130-131  
Masal Hikaye Yazıyorum…………………………………..…………………………………………………………....….….... 132-133  
Şekil Sembol ve İşaretler – Okuyalım Anlayalım.………………………………………………...…….......….….... 134-135 

 



 

2. Sınıf Türkçe 4 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki harflerden önce ve sonra gelen harfleri bulalım. 
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2- Alfabetik sırasına göre harfi bulalım, o harfle başlayan bir kelime yazalım. 

3- Alfabetik sırasına göre harfi bulalım, o harfle biten bir kelime yazalım. 
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2. Sınıf Türkçe 5 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki harflerden önce ve sonra gelen harfleri bulalım. 
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2- Alfabetik sırasına göre harfi bulalım, o harfle başlayan bir kelime yazalım. 

3- Alfabetik sırasına göre harfi bulalım, o harfle biten bir kelime yazalım. 
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2. Sınıf Türkçe 6 MaviÖnlükYayınları 

1- Görsel ile ilgili harf bilgilerini sağ kısma yazalım. 

2- Erkek çocuk kelimenin harf sayısını, kız çocuk ise kelimede geçmesi gereken sesli 
harfi belirtmiştir. Bu kurala uygun kelimeler yazalım. 

7 harfli bir kelimedir. 
3 sesli harf vardır. 
 4 sessiz harf vardır. 
 Ahtapot  Sesli: a-a-o Sessiz: h-t-p-t            Sesli:       Sessiz:  

            Sesli:       Sessiz:              Sesli:       Sessiz:  
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2. Sınıf Türkçe 7 MaviÖnlükYayınları 

1- Görsel ile ilgili harf bilgilerini sağ kısma yazalım. 

2- Erkek çocuk kelimenin harf sayısını, kız çocuk ise kelimede geçmesi gereken sesli 
harfi belirtmiştir. Bu kurala uygun kelimeler yazalım. 

            Sesli:       Sessiz:  

            Sesli:       Sessiz:              Sesli:       Sessiz:  

            Sesli:       Sessiz:  
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2. Sınıf Türkçe 8 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki harfleri sözlük sırasına göre dizelim. Şifreyi çözelim. 

2- Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre dizelim. 

SİFRE 
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2. Sınıf Türkçe 9 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki harfleri sözlük sırasına göre dizelim. Şifreyi çözelim. 

2- Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre dizelim. 

SİFRE 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

3 5 6 1 2 4 7 8 

a. ayva 
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d. toka 
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2. Sınıf Türkçe 10 MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

   DENİZ FENERİ 
    Benim ismim Atakan. Çok fazla arkadaşım yok, 

hatta neredeyse hiç arkadaşım yok diyebilirim. Çünkü 

babam bir deniz feneri bekçisi ve küçük bir adada 

yaşıyoruz. Bulunduğumuz ada karaya yakın olmasına 

rağmen ancak haftada bir kez kayıkla karaya gide- 

biliyoruz. Burada küçük bir bahçem var. Domates, biber, salatalık gibi birçok 

sebze yetiştiriyorum. Canım sıkılınca sahile inip kumdan yapılar yapıyorum. 

     Bazen konteynerlerle dolu çok büyük gemiler geçiyor. Onları gördükçe 

kaptan olmayı istiyorum. Babam, gemilerin güvenliğinin bize emanet olduğunu 

söylüyor. Deniz fenerleri olmasa gemiler tehlikeleri fark edemez, sisli havalarda 

yollarını bulamazmış. Belki ben de kaptan olmaktan vazgeçip büyüdüğümde 

deniz feneri bekçisi olabilirim. 

1- Metindeki olay nerede geçiyor? 

2- Atakan’ın neden hiç arkadaşı yoktur? 

3- Atakan canı sıkılınca ne yapıyormuş? 

4- Deniz fenerleri ne işe yarıyormuş? 

5- Metnin birinci cümlesindeki sesli harfler hangileridir? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 1 1  MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

YAYLA EVİ 

 Benim adım Asya. Anne ve babamın işi dolayısıyla 

Ankara’da yaşıyoruz. Okullar tatil olana kadar 

Ankara’dayız. Ama yaz gelip de karneyi alınca, doğruca 

Rize’ye dedem ve babaannemin yanına giderim. Her 

Sene , dedemin Rize Ardeşen Yaylası’ndaki yayla evine gitmeyi dört gözle 

beklerim. Bizim yaşadığımız yerlere benzemez orası. Şirin mi şirin ahşap evleri, 

evde sürekli yanan kuzine ve orada pişen mis kokulu yemekler huzur verir bana. 

Başka bir dünyadır yaylalar. Televizyondan, tabletten uzak, doğa ile baş başa,, 

her zaman insana yeni şeyler keşfetme imkanı verir. Temiz havasından olsa gerek 

yaylaya çıkar çıkmaz nefes aldığımı hissederim. Babam ‘’Turistik olduğundan beri 

yaylanın eski tadı kalmadı.’’ dese bile benim için hala cennet orası. 

 

 
1- Asya ve ailesi neden Ankara’ da yaşıyor? 

 
2- Asya ne zaman Rize’ ye gidiyormuş? 

 
3- Asya’nın dedesinin evi neredeymiş? 

 
4- Yaylada Asya’ya huzur veren şeyler nelerdir? 

 

5- Asya gibi senin de dört gözle beklediğin bir şey var mı? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 12 MaviÖnlükYayınları 

1- Doğru heceleri boyayıp, görsellerin ismini bulalım. 

2- Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. 
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2. Sınıf Türkçe 13 MaviÖnlükYayınları 

1- Doğru heceleri boyayıp, görsellerin ismini bulalım. 

2- Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. 
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2. Sınıf Türkçe 14 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki hecelerle başlayan kelimeler oluşturur musun? 

2- Bizden istenilen sayıda heceden oluşan kelime yazalım. 

kolay     -        beyaz  - 

ko be ma kar pan te 
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2. Sınıf Türkçe 15 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki hecelerle başlayan kelimeler oluşturur musun? 

2- Bizden istenilen sayıda heceden oluşan kelime yazalım. 

sa ak el e çan ge 

07 08 09 10 11 12 

o me bil öğ si ta 

 



 

2. Sınıf Türkçe 16 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki görselden yola çıkarak soruları cevaplayalım. 

2- Görselleri inceleyelim. Gördüklerimizi bir cümle ile yazalım. 

1- Görselde kaç çocuk vardır? 

2- Çocuklar hangi duyguyu yaşıyorlar? 

4- Kask takan çocuklar neden takmış olabilir? 

 

3- Görselde hangi mevsim yaşanıyor? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 17 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki görselden yola çıkarak soruları cevaplayalım. 

2- Görselleri inceleyelim. Gördüklerimizi bir cümle ile yazalım. 
 

1- Görseldeki ulaşım aracının adı nedir? 

2- Sence neden maske takıyorlar? 

4- Görseldekinden farklı 3 ulaşım aracı yazar mısın? 

 

3- Görselde ebeveynler hariç kaç kişi vardır? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 18 MaviÖnlükYayınları 

3- Görsellerde gördüklerimizi yan bölümde anlatalım. 
 



 

2. Sınıf Türkçe 19 MaviÖnlükYayınları 

3- Görsellerde gördüklerimizi yan bölümde anlatalım. 
 



 

2. Sınıf Türkçe 20 MaviÖnlükYayınları 

1- Satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru şekilde ayıralım. 

2- Hatalı ayrılan kelimelerin kutusunu boyayalım. 
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2. Sınıf Türkçe 21 MaviÖnlükYayınları 

1- Satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru şekilde ayıralım. 

2- Hatalı ayrılan kelimelerin kutusunu boyayalım. 

güzellik balina Almanya salata 
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2. Sınıf Türkçe 22 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu yazar mısın? 

2- Yanda verilen sayı kadar kelime kullanarak cümle yazalım. 

3- Aşağıda verilen harflerle başlayan kelimeler yazalım. 

Cep telefonum bozulduğu için yenisini aldım. Sandıktan çıkan fare deliğe kaçtı. 

Dedemlerin Yozgat’taki köyüne gideceğim. Kitap okuyacağım. 

Yarın gezi için velilerden acilen izin almalıyız. En çok sarı topumu seviyorum. 

Demir S A G C 

N P İ T Ş 

4- Verilen harfle başlayan ve yanındaki sayı kadar harften oluşan kelimeler yazar mısın? 
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2. Sınıf Türkçe 23 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu yazar mısın? 

2- Yanda verilen sayı kadar kelime kullanarak cümle yazalım. 

3- Aşağıda verilen harflerle başlayan kelimeler yazalım. 

Bahçemizde doğum günü kutladık. Gelmiyorum. 

Aniden yağan yağmurda sırılsıklam oldum. Kuru yaprak parçası savruldu gitti. 

Doktora gitmeden önce randevu almayı unutma. Kitap okuyacağım. 

Z R B E Ç 

M V H K Y 

4- Verilen harfle başlayan ve yanındaki sayı kadar harften oluşan kelimeler yazar mısın? 
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2. Sınıf Türkçe 24 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıda verilen kelimelerden tek başına anlamı olmayanların yanındaki daireyi boyayalım. 

2- Cümlelerdeki tek başına anlamı olmayan kelimeleri bulup kutucuğa yazalım. 

3- Eksik bırakılan cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanıyla tamamlayalım. 

ile 

 

Aysun ile Kutay tiyatroya gittiler.  

Akşam yemeğinde balık ve salata yedik. 

Bu işi ancak sen yapabilirsin. 

Ders çalışmaktan sabaha kadar uyumamış. 

Spor yaparken eşofman ya da şort giyebilirsin.  

 Sabah erken kalkmalıyım …………. toplantım var. 

 Dedem çok yaşlı ……….…….. enerji dolu birisidir. 

 Düğünde kırmızı …………. mavi elbise giyeceğim. 

 Çok kitap okur …………. sinemaya da ilgi duyar. 

 ………… başarılı olmak istiyorsan çok çalışmalısın. 

 Sen onun …………. şarkı söyleyebilir misin? 

 O çanta diğeri ………….  pahalı değil. 

çünkü ise eğer 

fakat ile gibi 

ancak veya ama 

ayrıca gibi ya da 

ancak ama eğer 

gibi ise ve 

çünkü gibi ise 

GİBİ ILIK VEYA KÖTÜ YA DA 

İYİ YELKEN CAM AMA FAKAT 

 



 

2. Sınıf Türkçe 25 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıda verilen kelimelerden tek başına anlamı olmayanların yanındaki daireyi boyayalım. 

2- Cümlelerdeki tek başına anlamı olmayan kelimeleri bulup kutucuğa yazalım. 

3- Eksik bırakılan cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanıyla tamamlayalım. 

ŞİŞE HEM YOL ANCAK AYNA 

İSE FARE MADEM BAYAT HATTA 

 

 

Gelecektim fakat acil bir işim çıktı. 

Abim gibi öğretmen olmak istiyorum. 

Yere düştüğü için dizi kanadı. 

Şemsiyeni unutma çünkü dışarıda yağmur yağıyor. 

Benimle gel, yoksa evde yalnız kalman gerekecek. 

 Abime hediye alacaktım ….…..      param yetmedi. 

 Ablam ….……….. birlikte alışverişe gittik. 

 Dayım ….……….. doktor olmak istiyorum. 

 Ben tenis seviyorum, sen ….….. futbol seviyorsun. 

 Kahvaltıda süt ….……… meyve suyu iç. 

 Banyo yapacaktım ….……… sular kesilmiş. 

 Keşke senin ………….. güzel resim yapabilseydim. 

ancak ve hatta 

ya da ile veya 

fakat ve gibi 

madem ise yoksa 

ya da gibi ama 

veya ile ama 

çünkü bile kadar 

 



 

2. Sınıf Türkçe 26 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazalım. 

2- Eş anlamlı kelimelerden yanlış olanlara      doğru olanlara      işareti koyalım. 

3- Cümlelerdeki kırmızı renk ile yazılı olan kelimelerin yerine hangi kelimeleri 
yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Haydi gel o kelimeleri değiştirelim. 

Karşıt: Zıt        İleri: Geri         Eski: Yırtık         Misafir: Komşu       Yıl: Sene 

Yel: Rüzgar        Kent: Şehir        Cevap: Yanıt       Hızlı: Yavaş          Kırmızı: Al 

Değerli eşyalarını kaybolmaması için sakladı.  

Karşılaştığı sorunları çözmek için benden yardım istedi.  

Mektubun üzerine adını yazmamışsın. 

 



 

Zayıf: Sıska         Hızlı: Acele       Hakim: Yargıç     Ateş: Kömür         Beyaz: Ak 
 

2. Sınıf Türkçe 27 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazalım. 

2- Eş anlamlı kelimelerden yanlış olanlara      doğru olanlara      işareti koyalım. 

3- Cümlelerdeki kırmızı renk ile yazılı olan kelimelerin yerine hangi kelimeleri 
yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Haydi gel o kelimeleri değiştirelim. 

Fare: Hayvan     Ev: Konut         Gel: Git                 Deri: Cilt            El: Kol 

Eve misafir geleceği için hazırlık yapmalıyım. 

Cumartesi günü erkenden doktora gitmem gerekiyor. 

Bu akşamki tiyatroya üç adet bilet aldım. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 28 MaviÖnlükYayınları 

1- Verilen kelimelerin zıt anlamlılarını altlarına yazalım. 

2- Kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazar mısın? 

3- Kelimelerin zıt anlamlılarının içinde geçtiği cümle kuralım. 

Kısa 

Uzun 

Aydınlık Sakar 

Kirli 

Evli 

Islak Hızlı 

Yaşlı Şişman 

Yanlış 

  Gece:   Ön:  

  Uzak:  

  Açık:     Ucuz:  

  İleri: 

 Soru: Acı: 

Savaş: 

Taze 

Aşağı 

Tok 

Çok 

 



 

2. Sınıf Türkçe 29 MaviÖnlükYayınları 

1- Verilen kelimelerin zıt anlamlılarını altlarına yazalım. 

2- Kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazar mısın? 

3- Kelimelerin zıt anlamlılarının içinde geçtiği cümle kuralım. 

Ağır 

Korkak Üzgün 

Kırık 

Zengin 

Toplama Kız 

Arkasında Yaz 

Acı 

  İnce:  İlk:  

  Çekmek:  

  Yeni:     Önce:  

  İçeri: 

 Eğri: Sıcak: 

Tembel: 

Usta 

Boş 

Uzak 

Güçlü 

 



 

2. Sınıf Türkçe 30 MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

ESKİ OYUNCAKLAR 

    Hafta sonu annem ve babamla beraber 

dedemlere ziyarete gittik. Yemek yedik, çay içtik, 

sohbet ettik bol bol. Sonra benim biraz canım 

sıkılmaya başladı. Bunu fark eden dedem ‘’ Gel 

bakalım sen benimle.’’ dedi. Birlikte bahçedeki küçük, 

eski kulübeye girdik. Burayı hep merak ederdim. İçeriye ilk defa giriyordum. 

Başta karanlık olan oda, eski perdeyi aralayınca aydınlanıverdi. Dedem büyük 

bir koliyi önüme çekti. Yavaş yavaş açmaya başladı. Gözlerime inanamıyordum. 

Kolinin içinde çeşit çeşit, renk renk oyuncaklar vardı. Dedem ‘’Al bakalım bunlar 

annenin çocukluk oyuncakları. Bir gün torunlarım olursa onlara veririm diye 

saklamıştım. Artık zamanı geldi. Senin bunlar.’’ dedi. Öyle mutlu oldum ki anla-

tamam. Bir zamanlar annemin oynadığı oyuncaklarla şimdi ben oynayacaktım.  

 
 
1- Metindeki olay hangi günde geçiyor olabilir? 

2- Çocuk ve ailesi dedenin evinde neler yapmışlar? 

3- Çocuğun canının sıkıldığını kim fark etmiş? 

4- Dedesi çocuğu nereye götürmüş? 

5- Metindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 31 MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

MİSKET ELMA 

   Şubat tatilini babamın memleketi olan Samsun’da geçir-

miştik. Artık yaşadığımız yere, İstanbul’a dönüş vakti gel-

mişti. Yolculuğumuz uzun olacaktı. Ben, yola çıkar çıkmaz 

uykuya dalmıştım ki durduğumuzu fark edip uyandım. 

Babam, ‘’Haydi, buraya kadar gelmişken biraz Amasya elması alalım.’’ dedi. 

Burası bir yol üstü meyve dükkanıydı. Kasalar dolusu elma vardı burada. 

Amasya’daydık demek. Etrafa bakınırken satıcı amca elime bir elma uzattı. ’’Al 

bakalım delikanlı, misket elmadır bu.’’ diyerek elmanın özelliklerini sıraladı. Mis-

ket deyince aklıma arkadaşlarımızla oynadığımız ufak bilyeler gelmişti. Ama bu 

elmanın cinsi de misketmiş. Misket elmanın özelliği ince kabuğu, kırmızılı, yeşilli, 

alacalı rengi ve elmayı kesince ortasının yıldız şeklinde olmasıymış. Aklımda bu 

yeni bilgiler, ağzımda misket elmanın harika tadı ile tekrar yola koyulduk. 

 
 
1- Hikayemizin kahramanının yaşadığı şehir neresidir? 

 
2- Amasya’nın meşhur meyvesinin ismi neymiş? 

 
3- Hikayemiz hangi mevsimde geçmektedir? 

 
4- Hikayede geçen şehir isimleri hangileridir? 

 
5- Metindeki altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını yazalım. 

 



Bir kelimenin birden fazla anlamı varsa, bu kelimelere eş sesli kelimeler denir. 

 

Her sabah yüzümü yıkarım. 

Yaz tatilinde denizde yüzdüm. 

2. Sınıf Türkçe 32 MaviÖnlükYayınları 

1- Görsellere uygun eş sesli kelimelerle cümle kuralım. 

 



2 
 

2. Sınıf Türkçe 33 MaviÖnlükYayınları 

1- Görsellere uygun eş sesli kelimelerle cümle kuralım. 
 



 

2. Sınıf Türkçe 34 MaviÖnlükYayınları 

2- Eş sesli kelimelerden farklı anlamda kullanılanı işaretleyelim. 

Süt dolu bardağı bir yudumda içti. 

Yağan dolu arabaların camlarını kırdı. 

Kutunun içi oyuncak dolu. 

Bebeğin karnı çok aç. 

Aç olduğum zaman uyuyamıyorum. 

Sınıfın havalanması için pencereyi aç. 

Yaz tatilinde dedemi ziyarete gideceğiz. 

Ödevini unutmamak için defterine yaz. 

Yazın en çok karpuz yemeyi seviyorum. 

Yere düşünce dizi yaralandı. 

Serhat boncukları ipe dizdi. 

Kuka oyununda taşları düşürmeden, hızlıca dizmelisin. 

Usta çatıya çıkarken merdivenden düştü. 

Küçük çocuk yere düşüp kalkmaktan usanmadı. 

Gece boyunca çok güzel düşler gördüm. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 35 MaviÖnlükYayınları 

2- Eş sesli kelimelerden farklı anlamda kullanılanı işaretleyelim. 

Evimizin önünden şırıl şırıl çay akıyor. 

Akşamları kitap okurken çay içmeyi çok seviyorum. 

Misafirlerimize çay ikram edelim. 

6 yaşında ilkokula başladım. 

Yerler yaş olabilir, otururken dikkat edin. 

Genç yaşında çok başarılı oldu. 

Ocak ayında köyümüz çok soğuk oluyor. 

Kardeşim 25 Ocak’ta doğdu. 

Ocakta unuttuğu yemek yangına sebep oldu. 

Kırlarda kuzular otluyordu. 

Cevizi kırmama abim yardım etti. 

Yeni evimize taşınırken eşyalarımızın bazıları kırılmış. 

Pazarda satılan meyve ve sebzeler daha taze oluyor. 

Pazar günü satılan meyve ve sebzeler daha taze oluyor. 

Evimizin yanına kurulan pazar yerinden çok gürültü geliyor. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 36 MaviÖnlükYayınları 

3- Aşağıda gruplar halinde verilen kelimelerden 2 tanesi eş seslidir. Eş sesli olan 
kelimeleri bulup işaretler misin? 

4- Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamda kullanıldığı iki tane cümle yazalım. 

Yüz 

Yat 

Gözlük 

Sofra 

Güzel 

Şapka 

Yaş 

Yağ 

Makine 

Odun 

At 

Atlet 

Asma 

Kutu 

Aç 

Balon 

Saz 

El 

Keman 

Tahta 

İp 

Diz 

Sal 

Dolap 

Mantar 

Kara 

Çay 

Kolonya 

İnternet 

Düş 

Kır 

Tren 

Yaprak 

Dal 

Kitap 

Bağ 

Bel 

Balta 

Pazartesi 

Pazar 

 

 

 

Yemeği ocakta unuttuğu için yemek yandı. 

Kardeşim ocak ayında doğdu. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 37 MaviÖnlükYayınları 

3- Aşağıda gruplar halinde verilen kelimelerden 2 tanesi eş seslidir. Eş sesli olan 
kelimeleri bulup işaretler misin? 

4- Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamda kullanıldığı iki tane cümle yazalım. 

Bıyık 

Kurt 

Bel 

Beyaz 

Ekmek 

Gezi 

İç 

Telefon 

Demir 

Dolu 

Kaz 

Tank 

Pas 

Pil 

Şarkı 

Ben 

Toz 

Yüz 

Hırka 

Saç 

Yaz 

Sağ 

Muz 

Kuyu 

Valiz 

Uç 

Buz 

Kız 

Yol 

Göl 

Balık 

Bin 

Ak 

Hediye 

Hayvan 

İt 

Patron 

Top 

Çayır 

Yat 

 

 

 

 



 

2. Sınıf Türkçe 38 MaviÖnlükYayınları 

1- Anlamları verilen sözcükleri görsellerden yardım alarak bulup cümle içinde kullanır mısın? 
 

Uzun kulaklı, binmek ve hizmet için kullanılan hayvan, karakaçan. Eşek 
Cümle Nasrettin Hoca eşeğine binip gitti. 

Bal yapan ve iğnesiyle sokan böcek. 

Cümle 

Yangın söndürme kuruluşunda görevli kişi. 

Cümle 

Araştırma, ödev yapmak ve oyun gibi işlerimiz için kullandığımız 
aygıt. 
 Cümle 

Birçok spor oyununda kullanılan yuvarlak nesne. 

Cümle 

Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer. 

Cümle 

Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek araç. 

Cümle 

 



 

2. Sınıf Türkçe 39 MaviÖnlükYayınları 

1- Anlamları verilen sözcükleri görsellerden yardım alarak bulup cümle içinde kullanır mısın? 
 

Su ve benzer şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan 
yapılmış kap. 
 

Cümle 

Turuncu renkli, yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu bir meyve. 
 

Cümle 

Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu. 
 

Cümle 

Masa tenisi, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan araç. 

Cümle 

Yağmurdan korunmak için kullanılan, su geçirmeyen, taşınabilir eşya. 
 

Cümle 

Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. 
 

Cümle 

Yüksek bir yere asılan ve üzerinde oturulup sallanılan eğlence aracı. 
 

Cümle 

 



 

2. Sınıf Türkçe 40 MaviÖnlükYayınları 

1- Yazılışı doğru olanların altına “D”, yanlış olanların altına “Y” yazalım. 

2- Cümledeki hatalı kelimeyi bulup doğrusunu yazalım. 

çukulata 
Y 

çalışgan tıraş tenbel eczane sipor 

tırafik kibrit aile öğlen herkez çenber 

soğan perşenbe gaste tren şiyir pisiklet 

film öretmen şemsiye makine mutvak deyil 

Sağlığımız için sipor yapmalıyız.   

Sağlığımız için spor yapmalıyız.   

Aferim çocuklar, tüm soruları doğru cevaplamışsınız. 
 

Yeni bir eşortman takımı aldım. 

Babam her sabah kahvaltıda gaste okur. 

Matematik dersinde çenber çizmeyi öğrendik. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 41 MaviÖnlükYayınları 

1- Yazılışı doğru olanların altına “D”, yanlış olanların altına “Y” yazalım. 

2- Cümledeki hatalı kelimeyi bulup doğrusunu yazalım. 

Tıraktörler arka arkaya dizilmiş, saman taşıyorlardı. 

Pazardan elma, çilek, mağrul ve soğan aldık. 

Annem gelecek misafirler için böğrek yaptı. 

Penguvenlerin kuş olduğunu öğrenince çok şaşırdım. 

Sinamaya yeni filmler gelmiş. 

bisküvi misket kiprik lavobo matamatik altmış 

düyme eşşek domatez aferim ekşi sarımsak 

kral toprak bardak çifci gıram külübe 

şaşkın harf banyo örenci kağıt anten 

 



 

2. Sınıf Türkçe 42 MaviÖnlükYayınları 

1- Ampulün alt kısmından başlayarak çağrışım yolu ile sarı bölüme ulaşmaya 
çalışalım. Bakalım ampulleri yakabilecek miyiz? 

2- Aşağıdaki kelimelerin sizde çağrışım yaptığı örnek bir olayı kısaca yazınız. 

kutu 

kolye 

tatlı 

mum 

tuş 
telefon 

para 
kağıt 

çöp 
koku 

virüs 

korona 
sarı 

maymun 

deniz 

dondurma 

su 

iğne 

kova 

ayna 

olta 

elektrik 

beş 

alkış 

Dürüstlük: Arkadaşımdan ödünç olarak aldığım eşyaya zarar verdiğimde, başkasına 

suç atmak yerine bunu arkadaşıma anlatırım. Dürüst kişiler aynı zamanda güvenilir 

olurlar. 
Yaramazlık: 

Kıskançlık: 

Sürpriz: 

 



 

2. Sınıf Türkçe 43 MaviÖnlükYayınları 

1- Ampulün alt kısmından başlayarak çağrışım yolu ile sarı bölüme ulaşmaya 
çalışalım. Bakalım ampulleri yakabilecek miyiz? 

2- Aşağıdaki kelimelerin sizde çağrışım yaptığı örnek bir olayı kısaca yazınız. 

pil 

akrep 

yama 

düğme 

zil 
kapı 

uzay 

gezegen 
çizgi 
film 

top 
futbol 

ot 

süt 

kafa 

nefes 

kuş 

yolcu 

sihir 

keloğlan 

kalem 

postacı 

balık 

kaptan 

Sabırsızlık: 

Yardımseverlik: 

Sorumluluk: 

Heyecan: 

 



 

2. Sınıf Türkçe 44 MaviÖnlükYayınları 

1- Görselin içerisinde geçtiği iki kurallı cümle yazalım. (  Sözcük sayısına dikkat et!  ) 

2- Karışık kelimeleri kurallı cümle haline getirelim. 

4 sözcük 

5 sözcük 

3 sözcük 

4 sözcük 

iyi en kitap dosttur 

sarı arabamız bozuldu çabuk 

yakışıyor çok sana mavi 

yere bardak düşen kırıldı 

 



 

2. Sınıf Türkçe 45 MaviÖnlükYayınları 

1- Görselin içerisinde geçtiği iki kurallı cümle yazalım. (  Sözcük sayısına dikkat et!  ) 

2- Karışık kelimeleri kurallı cümle haline getirelim. 

4 sözcük 

5 sözcük 

3 sözcük 

4 sözcük 

izliyordu film çizgi kardeşim 

yaparım gider gitmez dersimi 

aniden çıktı araba önümüze 

sana yakıştı gözlük çok 

 



 

2. Sınıf Türkçe 46 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümle kuramamış olan çocukların kutusunu boyayalım. 
 

2- Henüz cümle olamamış kelime dizileri oluşturalım. 

3- Kelime dizileri ile cümle oluşturalım. 

Burnum bir yıl içerisinde fazlaca uzadı Şişedeki meyve suyu 

Karpuz yedim 

Gürkan zayıflamak için spor salonuna Havalar soğuduğu için 

Zafer toplama işlemini seviyor Annem, sabah kaybettiği kolyesini 

Esma güzel çiçek resmi 

 



 

2. Sınıf Türkçe 47 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümle kuramamış olan çocukların kutusunu boyayalım. 
 

2- Henüz cümle olamamış kelime dizileri oluşturalım. 

3- Kelime dizileri ile cümle oluşturalım. 

Evimizi bu yaz yeniden 

Sağlığımız için ellerimizi yıkamalıyız 
 

Gelmiyorum 

Hafta sonu pikniğe 
 

Kırmızı ışıkta bütün araçlar 
 

Doktordan randevu aldınız mı 
 

Her akşam mutlaka 

 



 

2. Sınıf Türkçe 48 MaviÖnlükYayınları 

1- Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı cümle yapalım. 
 

2- Cümleleri bir veya iki kelime ekleyerek tamamlayalım. 

yapmaya 
 

savaşı 
 

kartopu 
 

Selim 
 

bayılır 
 

attı 
 

makineye 
 

kirli 
 

annem 
 

çamaşırları 
 

için 
 

sağlığımız 
 

zararlıdır 
 

su 
 

soğuk 
 

içmek 
 

fısıldayarak 
 

bizi 
 

konuşursak 
 

duyamazlar 
 

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

Dedem eskiden çok güzel traktör 

Göçmen kuşlar uzak 

Hava çok soğuk olduğu için 

Ödevimi yapmayı unutunca 

Babamla oyun oynarken 

Arkadaşım bugün bana hediye 

Piknik yapmak için güzel bir 

 



 

2. Sınıf Türkçe 49 MaviÖnlükYayınları 

1- Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı cümle yapalım. 
 

2- Cümleleri bir veya iki kelime ekleyerek tamamlayalım. 

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

Yüksek sesle müzik 

Bakkaldan gazete de 

Her yaz tatilde 

Yasemin’in köpeği çok 

Havalar soğuduğu için 

Dersten önce öğrenciler   

Manavdan bir kilo 

fırçalarım önce mutlaka yatmadan dişlerimi 

Mersin’e babam için gitti iş 

gece  kardeşim ateşlendi bu kız çok 

sırılsıklam 
 

sabah yağmurda yağan oldum 

 



 

2. Sınıf Türkçe 50 MaviÖnlükYayınları 

1- Kurallı cümle kurmuş olanların buz duvarını boyayalım. 

2- Aşağıdaki kuralsız cümleleri kurallı hale getirelim. 

Yukarı bakınca gördüm uçan balonu. 

Komşumuz manavdan domates alıyor. 

Sarı arabanın lastiği aniden patladı. 

Şoför amca yavaş sürer misin servisi ? 

Güzelce masamı sildim mendille. 

Ayağım kaydı giderken okula. 

Annemin yemeklerine bayılıyorum. 

Balıklar dışında yaşamazlar suyun. 

Yapılan işi, oluşu, durumu belirten sözcüğün sonda yer aldığı cümlelere kurallı cümle denir. 
 

1

2

3

4

5

Yeni aldığım elbisenin bayılıyorum rengine. 

Uzun zaman sonra gördüm arkadaşım Samet’i. 

Gelin arabasını süslemişler çok güzel. 

Bu kış kar bolca benziyor yağacağa. 

Çoban su vermek için çıkardı dışarıya koyunları. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 51 MaviÖnlükYayınları 

1- Kurallı cümle kurmuş olanların buz duvarını boyayalım. 

2- Aşağıdaki kuralsız cümleleri kurallı hale getirelim. 

Dedem sabahları çok erken kalkar. 

Elindeki şişeyi çöp kutusuna atmalısın. 

Hayvanlar için su koydum kapının önüne. 
 

Çocuklar parkta oyun oynuyorlar. 

Çok seviyorum kitap okumayı. 

Annem hafta sonu işe gitmiyor. 

Şeker ve çikolata aldım marketten. 

Servisle gidiyorum okula. 

1

2

3

4

5

Veterinere götürdüm kedimi hastalandığı için. 

Su vermeyi unutma balkondaki çiçeklere. 

Müzeye gitmeyi düşünüyoruz gelecek hafta. 

Paramız yok yeni araba almak için. 

6 Mutlaka süt içerim kahvaltıda. 

Bize gelir misiniz akşam yemeğinde? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 52 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin ne bildirdiğini bulup kutucuğunu boyayalım. Şifreyi çözelim. 
 

2- Duygu, istek ve haber bildiren ikişer adet cümle yazalım. 

 Piknik yapmaya bayılırım. 4 
Duygu Haber İstek 

 T  İ  Ü 

 Annemin çiçeği bu sabah soldu. 6 
Duygu Haber İstek 

 K  P  E 

 Keşke kırmızı bir bisiklet alsak. 7 
Duygu Haber İstek 

 H  F  U 

 Annem kardeşim olacağını söyledi. 1 
Duygu Haber İstek 

 A  K  S 

 Havuza gideceğim için heyecanlıyım. 5 
Duygu Haber İstek 

 O  S  Ü 

 İyileşmene çok sevindim. 2 
Duygu Haber İstek 

 A  B  S 

 Büyüyünce doktor olmak istiyorum. 3 
Duygu Haber İstek 

 Z  Ö  R 

SİFRE 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D 
U 
Y 
G 
U 

İ 
S 

E 
K 

T 

H 
A 

E 
R 

B 

 



 

2. Sınıf Türkçe 53 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin ne bildirdiğini bulup kutucuğunu boyayalım. Şifreyi çözelim. 
 

2- Duygu, istek ve haber bildiren ikişer adet cümle yazalım. 

 Kardeşimin hastalığı beni çok üzdü. 5 
Duygu Haber İstek 

 N  G  Ç 

 Birlikte saklambaç oynayalım. 4 
Duygu Haber İstek 

 S  O  I 

 Yarın teyzemler bize gelecek. 2 
Duygu Haber İstek 

 E  A  L 

      Tatile gideceğim için çok mutluyum. 6 
Duygu Haber İstek 

 C  K  S 

Annem mutfakta pasta yapıyor. 3 
Duygu Haber İstek 

 T  R  C 

Sokak hayvanlarına çok üzülüyorum. 7 
Duygu Haber İstek 

 A  B  L 

Giderken kırtasiyeye de uğrayalım. 1 
Duygu Haber İstek 

 Y  H  K 

SİFRE 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D 
U 
Y 
G 
U 

İ 
S 

E 
K 

T 

H 
A 

E 
R 

B 

 



 

2. Sınıf Türkçe 54 MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

MUCİZEVİ KUTU 

   Yine soğuk kış günlerinden biriydi. Dışarısı soğuk olduğu için evden çıkamıyordum. 

Canım çok sıkılıyordu. Babam o gün işten erken döndü. Yanında büyük bir kutu 

getirmişti. İçinde ne olduğunu çok merak ediyordum. Hemen koşup babamın karşısına 

geçtim. Sormama fırsat vermeden kutuyu bana uzattı. “Bunu sana getirdim canım 

oğlum.” dedi. Kutuyu kaptığım gibi açtım ama kutunun içi bomboştu. Çok büyük 

hayal kırıklığına uğramıştım. Babam üzüldüğümü anlayınca kutu ile birlikte beni de 

kaldırıp oyun odama götürdü. Eline makas ve kalem alıp kutuyu şekillendirdi. Vay 

be! Kutu bir otomobil olmuştu. Babama teşekkür edip saatlerce otomobilimle oy-

nadım. Ertesi gün babam üç kutu daha getirdi ve bana uzatarak “Mucit bey , al 

bakalım maharetini görelim.” dedi. Kutulardan neler mi yaptım? Asla söylemem. 

1- Çocuk evden neden çıkamıyormuş? 

2- Babasının getirdiği kutuyu açtığında içinden ne çıkmış? 

3- Kutu boş çıkınca çocuk hangi duyguyu yaşamış? 

4- Babası kutuya şekil verirken neleri kullanmış? 

5- Sizce babamın sonradan getirdiği kutularla neler yapmış olabilirim? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 55 MaviÖnlükYayınları 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

KIŞ DİLEĞİ 
Soğuk bir şubat gecesiydi. Sabahtan beri aralıksız yağan 

kar nihayet dinmişti. Hava açık, etraf oldukça sessizdi. 

Saat epey geç olmuştu. Pijamalarımı çoktan giymiştim 

ama bir türlü uykum gelmiyordu. Camı açtım, serin ve 

temiz havayı içime çektim. Beyaza bürünmüş sokakları, ağaçları izliyordum. O sı-

rada gökyüzünden minik, parlak bir şey kaydı aşağı. Bunun ne olduğunu biliyordum. 

Yıldız kaymıştı ve annemin sözü geldi aklıma. “Yıldız kaydığını gören kişi bir dilek 

tutarsa dileği gerçek olur.” demişti. Hemen gözlerimi kapadım ve babamla mahal-

lenin en güzel kardan adamını yapmayı diledim. Birkaç dakika sonra odamın kapısı 

açıldı. Babam hınzırca gülümseyerek ‘’Beni de uyku tutmadı. Ne dersin aşağı inip 

bir kardan adam yapalım mı?’’ diye sordu. Kulaklarıma inanamıyordum. Dileğimin 

yarısı gerçek olmuştu bile. Şimdi aşağı inip diğer yarısını gerçekleştirme zamanıydı. 

 

1- Hikayede hangi mevsim, hangi ay yaşanmaktadır? 

 
2- Gökyüzünden kayan şey neymiş? 

 
3- Çocuğun aklına gelen anne sözü neymiş? 

 
4- Çocuk hangi dileği dilemiş? 

5- Metnin ilk cümlesini soru cümlesi haline getirelim. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 56 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin hangi türde olduklarını bulup şeklini boyayalım. 

2- Tabelanın altında verilen kelime ile ilgili belirtilen türde cümleler yazalım. 

Çizgi film izlemeyi sever misin? 
Olumsuz Olumlu Soru 

Bebeğimiz mamasını yemedi. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Sevda resim yapmaya bayılıyor. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Kamp kurmak için yola çıktık. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Beklediğim hediye bir türlü gelmedi. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Yukarıya doğru çıkacak mısın? 
Olumsuz Olumlu Soru 

Ekşi meyveleri hiç sevmiyorum. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Yağmurun altında dans ettik. 
Olumsuz Olumlu Soru 

olumlu 

olumsuz 

soru 
gel 

olumlu 

olumsuz 

soru 
koş 

Yakın komşumuz Selime teyze bize geldi. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 57 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin hangi türde olduklarını bulup şeklini boyayalım. 

2- Tabelanın altında verilen kelime ile ilgili belirtilen türde cümleler yazalım. 

Bu akşam eve geç geleceğim. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Aldığım balon hemen patladı. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Sen de kütüphaneye gelecek misin? 
Olumsuz Olumlu Soru 

Ablam, şiir uzun olduğu için ezberlemedi. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Sinemaya bilet aldın mı? 
Olumsuz Olumlu Soru 

Hava beklediğimden daha güzel. 
Olumsuz Olumlu Soru 

O bardaktaki suyu sakın içme. 
Olumsuz Olumlu Soru 

Ne zaman köye gideceksiniz? 
Olumsuz Olumlu Soru 

olumlu 

olumsuz 

soru 
oku 

olumlu 

olumsuz 

soru 
uyu 

 



 

2. Sınıf Türkçe 58 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin sebep sonuç ilişkilerini bulalım. 

Arabam bozulduğu için işe geç kaldım. 

Sebep: Arabamın bozulması. 

Sonuç: İşe geç kalmam. 

Düzensiz beslenmemden ötürü hasta oldum. 

Sebep:  

Sonuç:  

Yere düşmemden dolayı üstüm başım çamur oldu. 

Sebep:  

Sonuç:  

Sivrisinekler yüzünden her yerim kaşınıyor. 

Yere düştüm çünkü yanlışlıkla buza basmıştım. 

Sebep:  

Sonuç:  

Sebep:  

Sonuç:  

Sebep sonuç ilişkisi olan cümleler “ için, dolayı, yüzünden, ötürü, -den dolayı, 
çünkü” gibi sözcüklerden yararlanılarak oluşturulur. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 59 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki cümlelerin sebep sonuç ilişkilerini bulalım. 

Yorgun olduğumdan dolayı eve taksi ile döndüm. 

Sebep: 

Sonuç: 

Dişlerimi fırçaladığım için hiç çürük dişim yok. 

Sebep:  

Sonuç:  

Bebek acıktığından ötürü sürekli ağlıyordu. 

Sebep:  

Sonuç:  

Beremi ve atkımı giydim çünkü dışarıda kar yağıyor. 

Sebep:  

Sonuç:  

Başkasının işlediği suç yüzünden hapse düştüm. 

Sebep:  

Sonuç:  

 



 

2. Sınıf Türkçe 60 MaviÖnlükYayınları 

2- Sebep ve sonucu okuyalım, duruma uygun cümle kuralım. 

Sonuç: Toka takmam. Sebep: Saçlarımın dağılması. 

Saçlarım dağılmasın diye toka taktım. 

Sonuç: Uyanamamam. Sebep: Geç yatmam. 

Sebep: Yağmurun yağması. Sonuç: Şemsiyemi açmam. 

Sonuç: Parka gitmem. Sebep: Oynamak istemem. 

Sonuç: Ayakkabı almam. Sebep: Ayaklarımın büyümesi. 

Sonuç: Simit almam. Sebep: Karnımın acıkması. 

Sonuç: Mum yakmamız. Sebep: Elektriklerin kesilmesi. 

Sonuç: Konuşmamın yarım kalması. Sebep: Şarjının bitmesi. 

 

diye 

için 

çünkü 

-den dolayı 

ötürü 

için 

yüzünden 

ötürü 



 

2. Sınıf Türkçe 61 MaviÖnlükYayınları 

2- Sebep ve sonucu okuyalım, duruma uygun cümle kuralım. 

Sonuç: Erken uyumam. Sebep: Yorgun olmam. 

Sonuç: İşe geç kalmam. Sebep: Lastiğin patlaması. 
 

Sebep: Deprem olması. Sonuç: Binaların yıkılması. 

Sonuç: Berbere gitmesi. Sebep: Saçlarının uzaması. 

Sonuç: Sırılsıklam olmam. Sebep: Yağmur yağması. 

Sonuç: Okulların tatil edilmesi. Sebep: Kar yağması. 

Sonuç: Gözlük takmam. Sebep: Gözlerimin görmemesi. 

Sonuç: Sağlıklı olmam. Sebep: Spor yapmam. 

için 

yüzünden 

çünkü 

ötürü 

için 

-den dolayı 

-den dolayı 
 

çünkü 

 



 

2. Sınıf Türkçe 62 MaviÖnlükYayınları 

1- Karşılaştırma yapılmış cümlelerin meyvelerini boyayalım. 

2- Görsellerden yararlanarak karşılaştırma cümlesi yazalım. 

Zürafa, keçiden daha uzun boyludur. 

Mert yumurta yemeyi çok seviyor. 

Sema, Mert’e göre daha güzel yazı yazıyor. 
 
Ben de Soner gibi çalışkan bir öğrenciyim. 

Salata yerken çatal kullanmayı denemelisin. 

Sinek, arıdan biraz daha hızlı uçuyor. 

Patlıcanları büyük sepetin içerisine yerleştir. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 63 MaviÖnlükYayınları 

1- Karşılaştırma yapılmış cümlelerin meyvelerini boyayalım. 

2- Görsellerden yararlanarak karşılaştırma cümlesi yazalım. 

Ezgi benden daha güzel resim yapıyor. 

Harun, patatesi Kadir’den daha çok seviyor. 

Elektrik faturasını ödemeyi unutmuş. 

Sinemayı tiyatro kadar sevmiyorum. 

Marketten çay ve peynir al. 

Araba, uçak kadar hızlı gidemez. 

Fil , ayıya göre daha ağırdır. 
 

 



 

2. Sınıf Türkçe 64 MaviÖnlükYayınları 

1- Hayal ürünü cümlelere H gerçeği ifade edenlere G yazalım. 

2- Aşağıdaki cümlelerin neden hayal ürünü olduğunu yazalım. 

Bütün gece yıldızlarla sohbet ettim. Arkadaşlarıma peri masalları anlatırım. 
 

Uçan halısına binip yeni ülkeler gezdi. Çiçekler üzüntüden ağlamaya başladı. 
 

Babam, yeni aldığımız vazoyu kırdı. 
 

Kırmızı gül çok güzel kokuyordu. 
 

Rüyamda dedemi ve ninemi gördüm. Minik sincap arkadaşına öğüt verdi. 
 

Gerçek hayatta sihir yoktur ve aynalar konuşmaz. 

Sihirli ayna, cadıya çok güzel olduğunu söyledi. 01

Sahibini kaybeden oyuncak ağlamaya başladı. 02

Gökkuşağından kayan çocuk ayağını burktu. 03

Baba fil, ağaca çıkıp doğayı izlemeye bayılır. 04

Avucuna düşen gözyaşları inciye dönüşüverdi. 05

 



 

2. Sınıf Türkçe 65 MaviÖnlükYayınları 

1- Hayal ürünü cümlelere H gerçeği ifade edenlere G yazalım. 

2- Aşağıdaki cümlelerin neden hayal ürünü olduğunu yazalım. 

Ay dede gülümseyerek selam verdi. Yeni aldığımız arabanın lastiği patladı. 

Dün akşam oynanan maçı kazandık. Kedi miyavlayarak yanımıza geldi. 

Yıldızlar uyumam için ninni söyledi. Esra geç kalmamak için acele ediyor. 

Ağaçtan düşen elmanın canı acıdı. Bilgisayar çalışmaktan yorulmuştu. 

Gökyüzündeki uçurtma neşeyle uçuyordu.  01

Bulutlar çok üzgün bir şekilde ağlıyordu. 02

Peri sihirli değneğiyle beni yok etti. 03

Leylek ile tilki sohbet ediyordu. 04

Boyalar bütün evi boyamaktan yorgun düştü. 05

 



 

2. Sınıf Türkçe 66 MaviÖnlükYayınları 

1-Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım. 
(Oluş sırasına göre sıraladığımız olayı ilk ve son haliyle canlandırmayı denemeyi unutmayalım.) 

1 Kardeşimle sofrayı kurduk. 

Annem yemekleri hazırladı. 

Yemekten sonra dişlerimi fırçaladım. 

Hep beraber sofraya oturduk. 

2 Sokağa çıkıp mis gibi havada dolaştık. 

Evde otururken köpeğimin sıkıldığını farkettim. 

Eve döndüğümüzde ikimizde çok yorulmuştuk. 

Tasmasını bulup taktım. 

3 Saklanmak için sağa sola koştuk. 

Sinem ebe olup saymaya başladı. 

Arkadaşlarımızla buluştuk. 
Saklambaç oynamaya karar verdik. 

4 Arkadaşımla kardan adam yaptık. 

Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. 

Hemen dışarıya fırladım. 

Perdeyi açınca gözlerime inanamadım. 

5 Önce bembeyaz bir kağıt bulduk. 

Güzel bir doğa resmi çizdik. 

Sonra kalemlerimizi çıkardık. 

Kardeşim resim çizmek istediğini söyledi. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 67 MaviÖnlükYayınları 

1-Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım. 
(Oluş sırasına göre sıraladığımız olayı ilk ve son haliyle canlandırmayı denemeyi unutmayalım.) 

Ailecek ormana piknik yapmaya geldik. 

Yemekten sonra oyun oynadık. 

Yemek için annem mangalı yaktı. 

Sabah erkenden yola çıktık. 

“Kütüphaneye gidelim mi?” diye sordular. 

Evimizin zili çaldı. 

Mert ve Nisa bize gelmişlerdi. 
Hep beraber kütüphaneye gittik. 

Sefa komşularının yanan evini gördü. 

İtfaiyeciler hızlıca hazırlanıp yola çıktı. 

Telefona sarıldı ve itfaiyeyi aradı. 

Yanan eve gelip yangını söndürdü. 

5 Fulya Kadir’i sallamaya başladı. 

Kadir parktaki salıncağa binip sıkıca tutundu. 

Kadir salıncak hızlandıkça mutluluktan uçuyordu. 

Fulya ile Kadir mahallenin en büyük parkına geldiler. 

1 

2 

3 

4 

Filmi çok beğendik. 

Bilet almak için sıraya girdik. 

Babamla sinemaya gittik. 

Salondaki yerimize oturduk. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 68 MaviÖnlükYayınları 

2- Oluş sırasına göre boş bırakılmış olan cümleyi alt kısma yazalım. 

Yumurtaları topladık. Eve getirip annemize verdik. 

Annemiz yumurtaları pişirdi. __________?__________ 

__________?__________ 
 

Hemen hastaneye götürdük. 

Kardeşim muayene oldu. Doktorun verdiği ilaçları aldık. 

Canı resim yapmak istedi. __________?__________ 
 

Güzel bir resim çizdi. Görenler resme bayıldılar. 

Dedemin bağına gittik. Birçok meyve ağacı vardı. 

__________?__________ 
 

Kiraz toplayıp ağaçtan indim. 

Sevimli kedi yavrusu çok üşümüştü. __________?__________ 

Sıcacık peteğin yanına koydum. Isındıkça keyfi yerine geldi. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 69 MaviÖnlükYayınları 

2- Oluş sırasına göre boş bırakılmış olan cümleyi alt kısma yazalım. 

__________?__________ 
 

Teyzemler gelmişti. 

Annem çay ve kek getirdi. Birlikte afiyetle yedik. 

Bahçeye çıktı. 
 

Hortumu musluğa taktı. 

Fidanları suladı. _________?__________ 
 

Karnım acıktı. __________?__________ 
 

Annem sandviç hazırladı. 
 

Anneme teşekkür ettim. 
 

Dışarıda kar yağıyordu. Kıyafetlerimizi giyip dışarı çıktık. 

__________?__________ 
 

Çok üşümüştük. 

Evin kapısını kapatıp dışarı çıktım. __________?__________ 

Koşarak eve geri döndüm. Açık kalan televizyonu kapattım. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 70 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki kısa metinleri devam ettirelim. Yazmaya başlamadan önce metnin 
altındaki boşluğu dikkate alarak ne yazacağımızı kafamızda kurgulayalım. 
 

    Elif ile Beril dedesinin evinin bahçesinde ip atlıyorlardı. Bu sırada ayağına 

diken batan Beril ağlamaya başladı. Dedesi önce dikeni çıkardı, daha sonra yara 

bandı getirip güzelce yapıştırdı. Beril’in acısı dinmişti ama artık canı ip atlamak 

istemiyordu. Çünkü,  

     Hava çok güzeldi. Leyla annesiyle beraber parka gitti. Annesi bir banka 

oturdu. Leyla da orada oynayan çocukların arasına karıştı. Onlarla ebelemece 

oynamaya başladı. Kendini oyuna kaptırmıştı ki annesinin bankta olmadığını fark 

etti. 

    Defne evin koridorunda kardeşiyle top oynuyordu. Birden her yer kapkaranlık 

oldu. Elektrikler kesilmişti. Anneleri “Ben mum getirene kadar olduğunuz yerde 

kalın.” demişti. Defne ve kardeşi Derin birbirlerine sokulmuş annelerinin gelmesini 

bekliyorlardı. Tam o sırada, 

 



 

2. Sınıf Türkçe 71 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki kısa metinleri devam ettirelim. Yazmaya başlamadan önce metnin 
altındaki boşluğu dikkate alarak ne yazacağımızı kafamızda kurgulayalım. 
 

    Furkan‘ın içi içine sığmıyordu. Çünkü günlerden pazardı ve o gün ailece pikniğe 

gidilecekti. Annesinin piknik için yaptığı kek ve poğaçaların kokusuna uyandı 

Furkan. Harika bir gün olacaktı. Top oynayacak, uçurtma uçuracaklardı. Neşeyle 

arabaya bindiler, babası arabayı çalıştırdı ama araba garip sesler çıkarıyordu. 

    Emir annesi ile birlikte Sabiha teyzesine gitmişti. Annesi ile teyzesi balkonda 

kahve içerken Emir de içerde kendi kendine futbol oynuyordu. Tam güzel bir şut 

çekmişti ki hiç hesap etmediği bir şey oldu. Ayağı köşedeki vazoya çarptı.  

    Mert ile Mete babaannelerinin bahçesinde yere oturmuş toprakla oynuyorlardı. 

Toprağı oyuncak küreklerle kazıyor, sonra içini su ile dolduruyorlardı. Böylece 

kağıttan yaptıkları gemileri yüzdürmek için küçük göletler oluşuyordu. Mete 

küreğini toprağa soktuğu anda kürek bir şeye takıldı. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 72 MaviÖnlükYayınları 

1- Renkli yazılmış kelimeyi bulmak için sormamız gereken soruyu yazalım. 

Dedem yarın 09.00 uçağı ile gelecek. 

Yarın kim gelecek? 

Alper yere düştüğü için yaralandı. 

Bavulunu otobüste unutmuş. 

Yağmur yağdığı için şemsiyemi yanıma aldım. 

Harun köpeği görünce koşarak kaçtı. 

Annem ve babam her sabah spor yapar. 

Yağmur köpeğini çok seviyor. 

Polis arabası yanımızdan çok hızlı geçti. 
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1- Renkli yazılmış kelimeyi bulmak için sormamız gereken soruyu yazalım. 
 

Tekir yumakla oynamaya bayılıyor. 

Teyzem bana gri bir kazak ördü. 

Her sabah iki tane yumurta yerim. 

Babam işten çok yorgun döndü. 

Servis okulun önünde öğrencileri bekliyor. 

Tayfun hastalandığı için okula gelmemiş. 

Pazar günü ailemle birlikte pikniğe gideceğiz. 

Eline balonunu almış yavaş yavaş yürüyordu. 
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1- Aşağıda istenilen adlara üçer tane örnek verir misin? 

2- Aşağıda verilen adları cümle içinde kullanır mısın? 

3- Elinde tuttuğu kelime isim (ad) olan kardan adamların şapkasını boyar mısın? 

Şehir Adları Meyve Adları 
 

Kişi Adları 
 

Eşya Adları 
 

Kerem Kerem ile yarın sinemaya gideceğiz. 

Okul 

Ayakkabı 

İzmir 

Fındık 

GEL BARDAK İSTANBUL 
 

YÜRÜMEK FİL 

DUYMAK GİBİ TABLET KULAK PELİN OKU 
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1- Aşağıda istenilen adlara üçer tane örnek verir misin? 

2- Aşağıda verilen adları cümle içinde kullanır mısın? 

3- Elinde tuttuğu kelime isim (ad) olan kardan adamların şapkasını boyar mısın? 

Hayvan Adları Ülke Adları 
 

Deniz Adları 
 

Renk Adları 
 

Mavi 

Ev 

Portakal 

Baykuş 

Halı 

HELVA GÖZ GÖRMEK KEDİ SU KIRMIZI 

GEZMEK MALATYA VEYA DAYI KARTAL GİT 
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1- Tablolarda belirtilen özel isimlere örnek verir misin? 

2- Aşağıdaki kelimelerden özel ad olanların yanına “Ö”, cins ad olanların yanına “C” yazalım. 

C Kaplan  Portakal Gül Sokağı 

Karabaş  

Baba 

Gökyüzü  Defter 

Manisa Ege Denizi 

Gözde  

Terlik 

Atatürk 
İlkokulu  

Yunanistan  Göz  

Bina 

Polis 

Okul 

Okan 

Kırmızı  Cumhuriyet 
Mahallesi  
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1- Tablolarda belirtilen özel isimlere örnek verir misin? 

2- Aşağıdaki kelimelerden özel ad olanların yanına “Ö”, cins ad olanların yanına “C” yazalım. 

Bezelye Kerim Kutu 

Jandarma 

Hayri 

Kırtasiye Eldiven 

Ağrı Dağı Ayva 

Kayseri 

Pencere 

Van Gölü 

Sarı Antalya 

Ayran 

İngiltere 

Duvar 

Kitap 

Maviş Karanfil 
Sokak 
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3- Tablolarda belirtilen cins isimlere dörder örnek verir misin? 

4- Tabloyu isimlerin türlerine göre dolduralım. 

5- Verilen cümlelerin içerisindeki özel isimleri bulalım. 

Penguen 

Kazak 
Papatya 

Özge 

Trabzon 
Mont 
Veysel 

Martı 

Leyla 

Kürdan 
Makarna 
Almanya 

Bilgisayar 

Ekrem 

Tekir 

Tartı 
Berna 

Karabaş 
Gemi 
Elbise 

Karadeniz 

Perde 

Meral otobüsle Konya’ ya gitmiş. 

Cumhuriyet İlkokulu’ na gidiyorum.  

Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’ dır. 

Kuşum Biber’ in ötüşünü çok seviyorum. 

Bu yıl Karadeniz’ de çok balık varmış. 

Yaz tatilinde ailemle Muğla’ ya gittik. 

Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarındadır. 

Venüs ve Mars Güneş’ e yakındır. 
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3- Tablolarda belirtilen cins isimlere dörder örnek verir misin? 

4- Tabloyu isimlerin türlerine göre dolduralım. 

5- Verilen cümlelerin içerisindeki özel isimleri bulalım. 

Kulak 
Akdeniz 
Pelin 

Tencere 
Sekiz 
Penguen 

Yunanistan 

Dayı 

Manav 
Tuz Gölü 
Gitar 
Pizza 

İstanbul 

Aksu İlkokulu 

Kızılırmak 
Prenses 
Ağrı Dağı 

Misafir 
Turuncu 
Türkiye 

Kümes 

Bu yaz tatil için İspanya’ya gideceğim. 

Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür. 

Ankara’nın Sincan ilçesinde oturuyorum. 

Her ay Bilim Çocuk Dergisi alırım. 

Aslı iki yıldır satranç kursuna gidiyor. 

Pamuk neşe içinde bahçede koşuyordu. 

Sınıfça Cumhuriyet Bayramı’ nı kutladık. 

Karadeniz Bölgesi genellikle yağışlıdır. 
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1- Görsellerin isimlerini sayılarına dikkat ederek yazalım. 

2- Verilen tekil adları, çoğul ad yaparak cümle içinde kullanalım. 

3- Verilen çoğul adları, tekil ad yaparak cümle içinde kullanalım. 

Köpekler 

Kırmızı şapkaları daha çok beğeniyorum. 
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1- Görsellerin isimlerini sayılarına dikkat ederek yazalım. 

2- Verilen tekil adları, çoğul ad yaparak cümle içinde kullanalım. 

3- Verilen çoğul adları, tekil ad yaparak cümle içinde kullanalım. 

GEMİ 

HALI 

POLİS 

CEVİZ 

TAVUKLAR 

ÇANTALAR 

KAPILAR 

CAMLAR 
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1- Aşağıdaki yanlış yazılmış özel adları düzelterek altındaki boşluğa yazar mısın? 

2- Aşağıdaki özel isimleri kurala uygun şekilde yazalım. 

beril doğum günüme hasta olduğu için gelemedi. 

salih, yeliz ve utku ile birlikte sinemaya gittim. 

Yaz tatilinde ege denizine gideceğiz. 

korayın kedisi minnoş çok güzel miyavlıyordu. 
 

Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. 

Örnek: Kübra, Amasya, Gazi Caddesi 

Özel adlara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. 

Örnek: Melisa’nın - Türkiye’nin - Akdeniz’in 

Pamukun Hakanın Hakan’ın Rizeye 

Ağrıdan İtalyada Özgürü 

Elife Akdenizde Suzanı 
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1- Aşağıdaki yanlış yazılmış özel adları düzelterek altındaki boşluğa yazar mısın? 

2- Aşağıdaki özel isimleri kurala uygun şekilde yazalım. 

manisadan ısparta’ya beş saatte gidebildik. 

koray ve zeynep, ankara anadolu lisesi sınavına girdi. 

Babamın aldığı kanaryaya limon adını koydum. 

Ablam okulu için italyaya gitti. 
 

Defnede Gözdeye Minnoşa 

Han 
Dağını Kayserinin Ömerden 

Bilalden Güneşe Anıtkabire 

Marstan Siirtin Van Gölüne 

türkiyenin en kalabalık şehri istanbuldur. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 84 MaviÖnlükYayınları 

SÜSLÜ DÜNYA 
 

‘ ’Tabiat Dünya’nın süsüdür.’’ dedi. Bu cümle Derin’in çok hoşuna gitmişti. 

Demek Dünya da kendisi gibi süslüydü. Derin süslenmek için çeşit çeşit 

tokalar takar, ışıldayan giysilere bayılırdı. Bazen birbiriyle uyumsuz birçok 

parçayı birlikte giyer, kendi etrafında neşeyle dönerdi. Belki Dünya da 

yemyeşil ormanlardan oluşan saçlarına gökkuşağı tokasını takıyordu. Kim 

bilir belki de kar yağdığında bembeyaz gelinliğini giyiyordu. Beyazdan 

sıkılınca yeşili, onu kirletince de turuncuları giyiyordu. Kendine bakmayı 

da çok seviyor, aynanın karşısından hiç ayrılmıyor, etrafında dönüp du-

ruyordu. Etek uçlarını savurunca da dalgalar meydana geliyor olabilirdi.  

    Derin bu tatlı hayali düşünüp düşünüp kıkırdadı günlerce. Kulağının 

üzerine papatya takıp ilkbahar giysisini giydi. Ya da yaz ortasında atkıyı 

bereyi taktı, kış oldu. Hava günlük güneşlikken yağmur botlarını ayağına 

geçirip şemsiyesiyle bahçede koşturdu. Derin bu Dünya olma oyununu çok 

sevmişti. 

Beş yaşındaki Derin bir akşam anne 

babasıyla birlikte belgesel izliyordu. Belge-

sel doğa ile ilgiliydi. Derin ailesiyle 

beraber, tabiat harikası çiçekli rengarenk 

bahçeleri, şelaleleri, buz dağlarını, uçsuz 

bucaksız okyanusları ve daha birçok doğa 

harikası yeri izledi. Belgeseli anlatan kişi  
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Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

1- Derin’in ailesi ile beraber izlediği belgesel ne ile ilgiliymiş? 

 

2- Belgeseli anlatan kişi ne demiş? 

 

3- Derin süslenmek için neler yaparmış? 

 

4- Doğa bembeyaz gelinliğini ne zaman giyermiş? 

 

5- Sen de kendine en çok benzettiğin mevsimi aşağıya çizer misin? 
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1- Aşağıdaki varlıkların durumlarını belirten iki tane ön ad yazalım. 

2- Ön adlara uygun adlar bulup, içlerinden birisini cümle içerisinde kullanalım. 

 

nasıl ? 

 

nasıl ? 

 

nasıl ? 

 

Hızlı 
Güzel 

 

nasıl ? 

 

nasıl ? 
 

 

nasıl ? 
 

 
     

nasıl ? nasıl ? 
 

nasıl ? 
 

nasıl ? nasıl ? 
 

nasıl ? 

Varlıkların rengini, sayısını, biçimini, durumunu, yerini belirten sözcüklere ön ad denir. 

İsme “nasıl?” sorusu sorularak bulunur. 

Güçlü  …köpek… Sarı  …elma… 
01

02

03

04

05

Yaramaz  ………………… Bayat  ……………………… 

Sekiz  ………………………… Yeni  ………………………….. 

Sevimli  ……………………… Yarım  ……………………… 

Çalışkan  …………………… Parlak  …………………….. 

Tahsin amca sarı elmayı iştahla yedi. 
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1- Aşağıdaki varlıkların durumlarını belirten iki tane ön ad yazalım. 

2- Ön adlara uygun adlar bulup, içlerinden birisini cümle içerisinde kullanalım. 

 

nasıl ? 

 

nasıl ? 

 

nasıl ? 

 

 
 

nasıl ? 

 

nasıl ? 
 

 

nasıl ? 
 

     

nasıl ? nasıl ? 
 

nasıl ? 
 

nasıl ? nasıl ? 
 

nasıl ? 

Eski ……………………..…… Kırık ……………………..… 

Hızlı ……………………………. Beş …………………….…… 

Kırmızı ……………………… Sıcak …………………..….. 

Kuru …………………….…… Genç ………………..……… 

Zayıf …………………..…… Uzun ………………….…….. 

Yuvarlak …………………… Bozuk ………………….….. 

01

02

03

04

05

0606 
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3- Aşağıdaki adlara gelmiş ön adların ne bildirdiğini bulalım. 

4- Aşağıdaki cümlelerde bulunan ön adları bulup boyayalım. 

Sayı Renk Durum Biçim 
turuncu turuncu havuç 

yuvarlak bilye 

hızlı araba 

iki horoz 

yapışkan sakız 

beyaz araba 

acı biber 

uzun ağaç 

otuz beş civciv 

inatçı keçi 

Babam, kırık vazoyu tamir etmekte zorlandı. 

Sarı çizmemi, mavi kazağımın altına giydim. 
 
Minik civciv elimin üzerine çıkmaya çalıştı. 

Küçük çocuklar kare masanın etrafına oturdu. 

Dün sabah erkenden yeni kazak almaya çıktık. 
 
Tavşanımız Ponçik ekşi elmayı çok sever. 

Yeliz kırmızı kazağı ile dolaşmaya bayılır. 
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3- Aşağıdaki adlara gelmiş ön adların ne bildirdiğini bulalım. 

4- Aşağıdaki cümlelerde bulunan ön adları bulup boyayalım. 

Sayı Renk Durum Biçim 
eski kapı 

yirmi kedi 

kırmızı eldiven 

kare dolap 

kırık cam 

siyah pantolon 

soğuk su 

dört öğrenci 

çekik göz 

genç doktor 

Yarışmaya on bir kişi katıldı. 

Uzun çocuk, kırmızı araba ile gitti. 
 
Yaşlı teyzeye karşıya geçmesi için yardım ettim. 

Evimizdeki kırık masanın yerine yenisini aldık. 

Sınıfımızda yirmi üç öğrenci var. 

Minik pastayı, beyaz tabağa koydu. 

Yuvarlak vazonun içindeki sarı çiçeğe su verdi. 
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1- Aşağıya 5N1K sorularının cevabını alabileceğimiz cümleler yazalım. 

tuttu 

Ne? Murat amca sandalına binip balık tuttu. 

Nerede? Evden kaçan kedisini bahçede tuttu. 

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  

 

düştü 

Ne?  

Nerede?  

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  

 

yedi 

Ne?  

Nerede?  

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  

 

 
5N1K 
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1- Aşağıya 5N1K sorularının cevabını alabileceğimiz cümleler yazalım. 

yaptı 

Ne?  

Nerede?  

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  

 

kaldı 

Ne?  

Nerede?  

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  

 

yüzdü 

Ne?  

Nerede?  

Ne zaman?  

Nasıl?  

Niçin?  

Kim?  
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1- Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. 

2- Boşluklara uygun kelimeleri getirelim. (Aynı boşluğa birden fazla kelime gelebilir.) 

1- Size gelecektim ama 

2- Uçakla ya da 

3- Çok uykusu gelmesine rağmen 

4- Bu akşam film veya 

5- Ankara’ya gelecektim fakat 

6- Oyun oynayabilirsin yalnız 

7- Kahvaltı yaptım demiştin fakat 

1- Kar yağdı ……………….…… okullar tatil edilmedi. 

2- Tatilde Mersin’e ………………….… Alanya’ya gideceğiz. 

3- Gelmeyi çok istemesine …………….……… gelemedi. 

4- Cuma …………….… cumartesi gideceğiz. 

5- Yarışmaya çok iyi hazırlandı …………….……… başaramadı. 

6- Yüzme …………..….… basketbol kursuna kayıt olacağım. 

7- Saatlerce uğraştı …………….…… buzdolabını tamir edemedi. 

8- Sırrımı herkese anlatmış ……………..….… ona çok güvenmiştim. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 93 MaviÖnlükYayınları 

1- Abartılı ifadeli cümlelerin başına “A”, duygusal ifadeli cümlelerin başına “D” yazınız. 

Kardeşim köpeği görünce çok korktu. 

Okula geç kaldığım için jet hızıyla koşmak zorunda kaldım. 

Utancımdan yerin dibine girdim. 

Son yaşadıklarımızdan sonra ona çok kırgınım. 

Saçların güneş gibi parlıyor. 

Stadyuma gideceğimiz için çok mutluyum. 

Yere düşünce ayağı davul gibi şişti. 

Taraftarın sesi uzaydan bile duyuluyordu. 

Yapmam gereken dünya kadar iş var. 

Kedilerin aç kaldığını görünce çok üzüldüm. 

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. 

Seni kırdığım için çok üzüldüm. 

Bugün yapmam gereken dünya kadar ödevim var. 
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2- Cümleleri istenilen ifadelere göre tamamlayınız. 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Abartılı 

Duygusal 

Esra’yı görünce …………………………………………..…………………………. 

Seni beklemekten ………………………………………… oldum. 

Annemi çok ………………………………………………………………………... 

Kapıdan içeri …………………………..………. gibi adam girdi. 
 

Başına bir şey gelecek diye çok …………….….……………….……….……….. 

Poşet o kadar ağır ki ……………..……………………………………..………….……. 

Sürpriz karşısında çok ……………………………………….…………..……………… 

……………………………………….…. gibi cesurdur. 
 

Hiç beklemiyordum, beni çok ………………………..………..…… ettiniz. 

Filmi izlerken gülmekten ………………………..………………………..…..…………… 
 

Çok sevdiği oyuncağını kaybettiği için ………………….…………………….... 

Boyu o kadar uzundu ki ………………………..………………………… değiyordu. 
 

Tatile gideceğimiz için çok ……………………………………………..…………..... . 

 



Tamamlanmış cümlelerin sonunda, tarih ve saatlerin yazımında, 
kısaltmalarda ve sıra bildiren sayılarda NOKTA kullanılır. 
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1- Cümlelerde uygun yerlere kırmızı kalemimizle nokta koyalım. 

1-  Yaz tatilinde mutlaka havuza gireceğim. 

2-  26.03.2012 tarihinde doğdum. 

3-  Saat 08.00’de servise binmek için aşağı inerim. 

4-  Dr. Mesut Sami Bıyık için randevu aldım. 

5-  Koşu yarışmasını 3. sırada bitirdim. 

 

Dondurma yeme yarışması olsa kardeşim 1  olur 

Önümüzdeki yıl 3 sınıfa geçeceğim 

12 05 2021 tarihinde Yıldız Apt  yıkılacakmış 

Av  Naci Selçuk saat 09 00’da buraya gelecek 

Saat 13 30’da 5 derse giriyormuşuz 

Bu sabah oldukça büyük bir gürültü ile uyandık 

Çocuk bayramı 23 04 2021 tarihinde kutlanacak 

Sıramın altında bulduğum parayı öğretmenime verdim 

Saat 12 20’de Prof Kemal Bey ile yiyeceğim yemek iptal edilmiş 
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2- Cümlelerdeki noktaların kullanılma sebeplerini sayısına göre işaretleyelim. 

1- Tamamlanmış cümlenin sonunda 2- Tarih yazarken sayıların arasında 

3- Saat yazarken sayıların arasında 4- Kısaltmaların sonunda 

5- Sıra bildiren sayıda 

Kenan sabah saat 07.00’de yola koyuldu. 

CÜMLEMİZ 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

Bu dava ile Av. Kerim Canlı ilgilenecek. 

Kızım 07.05.2019 tarihinde doğdu.  

Teyzemler Yeliz Apt. 5. katta oturuyor. 

Dr. Okan Yavuz’a mı gideceksiniz? 

Toplantı 14.30’da yapılacak. 

Koşu yarışmasında 2. oldum.  

Eviniz, Şen Mah. 3. Sk. No:5’te mi? 

İlk dersimiz 07.30’da başlıyor. 

19.05.1919 tarihinde Atatürk Samsun’a çıkmış. 

Sınavda 5. ve 7. soruları yapamadım. 

Beşiktaş’ ın maçı 21.45’te mi başlıyor? 

Hastaneden 14.02.2020’ye randevu aldım. 

Prof. Dr. Elvan Ecevit saat 18.00’de gelecek. 

Takımımızın 3. golünü ben attım. 

01.07.2020’de tatil için Alanya’ya gideceğiz. 
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2- Cümlelerdeki noktaların kullanılma sebeplerini sayısına göre işaretleyelim. 

1- Tamamlanmış cümlenin sonunda 2- Tarih yazarken sayıların arasında 

3- Saat yazarken sayıların arasında 4- Kısaltmaların sonunda 

5- Sıra bildiren sayıda 

Apartmanın 7. katında oturuyoruz. 

CÜMLEMİZ 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

Sınav 14.00’ te başlayacak, 15.30’da bitecek. 

Ailem Ceylan Sk.da oturuyor. 

Okulumuz 17.07.2015 tarihinde açıldı. 

Sinemada 21.15’e bilet aldık.  

Erkan, Gül Apt. 4 numaralı evde oturuyor. 

İng. dersimiz pazartesi günü olacakmış.  

Saat 11.00’de orada olmak zorundayız. 

Bayramın 1. günü dedemin yanına gideceğiz.  

Beyza önden 3. sırada mı oturuyor? 

28.05.2020’de işe başlayacağım. 

Anneme masayı kurarken yardım ettim. 

Bebek durmadan ağlıyordu. 

Soldan 2. binaya gitmeniz gerekiyor. 

Her akşam 22.30’da mı yatarsın? 

Liseyi 15.06.2019 tarihinde bitirdim. 

 



Eş görevli kelimeleri ayırmak için VİRGÜL kullanılır. 
Özel adlara getirilen ekleri KESME İŞARETİ ile ayırırız. 

 

2. Sınıf Türkçe 98 MaviÖnlükYayınları 

1- Biz de örnek cümlelerden yola çıkarak yeni cümleler yazalım. 

2- Özel isimlere ek getirip cümle içerisinde kullanalım. 

1- Pazardan elma, armut, limon ve nar aldım. 

2- Kenan akıllı, uslu, çalışkan bir öğrencidir. 

3- Samet, Olcay ve Atakan çok konuşuyorlar. 

4- Kahvaltıda peynir, zeytin, bal ve süt varmış. 

Ali 
Ali’nin 

Ankara Türkiye Burcu Atatürk 

 



 

2. Sınıf Türkçe 99 MaviÖnlükYayınları 

1- Eş görevli sözcüklerden oluşan cümleler kurup bu sözcükleri virgül ile ayıralım. 

2- Özel isimlere ek getirip cümle içerisinde kullanalım. 

Minnoş Şeyma Kıbrıs 

Ege Denizi Samsun Ağrı Dağı 

 



 

2. Sınıf Türkçe 100 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Soru cümlelerinin 
kutularını boyayalım. 

2- Aşağıdaki duygu ifadelerini kullanarak cümle oluşturalım. 

Saçlarımın yeni halini beğendin mi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Arıların bal yaptığını sana kim söyledi 

Beyza’yı her gördüğümde yüzümde güller açar 

Neden gözlerimin büyük olduğunu düşünüyorsun 

Kahvaltımı aksatmadan yaptığımı söyleyebilirim 

Gördüğün rüyayı anlatmak için neyi bekliyorsun 

Virüslerden korunmak için ellerini sık sık yıkamalısın 

Dikkat 

 



 

2. Sınıf Türkçe 101 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Soru cümlelerinin 
kutularını boyayalım. 

2- Aşağıdaki duygu ifadelerini kullanarak cümle oluşturalım. 

Evde ekmek kalmadı mı 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

En son ne zaman tiyatroya gittiniz 

Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun 

Bu duruma çok üzülüyorum 

Gökmen sağlığına çok dikkat eder 

Neden parka gitmek istemedin 

Annemden izin almadan dışarı çıkamam 

Oley 

 



 

2. Sınıf Türkçe 102 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerde eksik bırakılmış noktalama işaretlerini bulalım. 

Cümleler      

Selinin en sevdiği yemek hangisi biliyor musun  x  x  
Türkiyenin en kalabalık şehri İstanbulmuş      
Öğretmenim çok başarılı olduğumu söyledi      
Ayva çilek nar ve elma yemeye bayılırım.      
İmdat  Beni bu ufaklığın elinden kurtarın      
Hangi takımı tuttuğumu tahmin edebilir misin      
Uykum geldiği için oyunu bırakıp yatağa gittim      
Tüh, Dr Elvan İnce bugün hastanede yokmuş      
Kırtasiyeden defter kalem ve silgi aldım      
Bilgisayar kullanmasını fazla beceremem      
Saat 10 00da satranç turnuvası yapılacak mı      
Tavuk ördek hindi gibi hayvanlar kümeste yaşar.      
Alinin topu okulumuzun bahçesinde kalmış      
Asansörün 8  katta durması normal mi      
Dikkat, yerler yeni silindi kayıp düşebilirsin      
Metinin yeni aldığı kitapları gördün mü      
Yemeğin içerisine patates soğan biber ve salça koyar mısın      
Of  Burada çok sıkılıyorum.      
Dersimiz öğleden sonra saat 13 20 de başlıyor      
Yaşasın, yarışmada 1 oldum      
Ayşe Fatma ve Elif yarın Sevdanın doğum gününe gelecek mi      
 

 



 

2. Sınıf Türkçe 103 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerde eksik bırakılmış noktalama işaretlerini bulalım. 

Cümleler      

Selmanın hangi mahallede oturduğunu unuttum      
Güvercin hindi serçe ve penguen kuş türüdür      
Otobüsümüz saat 21 30da kalkacak      
Eyvah Okul servisini kaçırdım.      
Bugün işlerini bitirebilecek misin      
23 Nisanda Anıtkabire gideceğiz      
Kedim Yumakın maması bitmiş      
Hikmet akıllı sevecen tatlı bir çocuktu      
Sakın, kapıyı çalmadan içeri girme      
Annem akşama hangi yemeği yapmış      
Fenerbahçenin maçı 21 05 2020 tarihinde miydi      
Dün akşam konserde çok eğlendik      
Yaşasın sizin de gelmenize çok sevindim      
Sabah kahvaltıda peynir yumurta ve bal yedim      
Bir sorunun mu var      
Oleyy şampiyon olduk!      
Ameliyatı Dr Metin Bey mi gerçekleştirecek      
Sedat kedisi Minnoşa mama almak için markete gitti      
Dünya Mars Neptün Venüs birer gezegendir      
Bir yıl kaç gündür      
Hamitin kumbarasında bayağı para birikmiş      
 

 



 

2. Sınıf Türkçe 104 MaviÖnlükYayınları 

2- İşaretli alanlara eksik noktalama işaretlerini koyalım. 

KAZAN DOĞURDU  

     Nasrettin Hoca 21….  09… 1248 tarihinde yemek pişirmek için komşusundan kazan 

ister… Komşusu gönülsüz bir şekilde kazanı Nasrettin Hoca…ya verir… Hoca aradan 

iki gün geçtikten sonra kazanı komşusuna geri götürür… Komşusu verdiği kazanın 

içerisinde ufak bir kazan daha görür… Komşu hocaya: 

….Hocam bu ufak kazanda nedir… 

….Komşu senin kazan doğurdu… 

    Adam pek inanmasa da işine geldiği için ses çıkarmaz… Aradan biraz zaman 

geçer… Hoca komşusundan kazanı tekrar ister… Bu sefer aradan uzun zaman geçer 

fakat kazan geri gelmez… Komşusu artık dayanamaz ve hocaya gidip:  

….Hocam sana verdiğim kazana ne oldu… Kazanımı geri almaya geldim…  

….Tüh komşu… senin kazan maalesef öldü …  

Sinirlenen adam hemen atılır:  

….Aman hocam… Kazan ölür mü hiç…  

….Eee… Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun… 

 



 

2. Sınıf Türkçe 105 MaviÖnlükYayınları 

2- İşaretli alanlara eksik noktalama işaretlerini koyalım. 

TADI AYNI 
     Nasrettin Hoca üzüm toplamak için bağa gidecekmiş… Yalnız gitmemek için 

arkadaşı Mete…yi de çağırmış… Mete: 

…Bugün çok işim var… Senin için de uygunsa 24 Ağustos…ta gidelim mi… 

…Tamam o zaman gideriz. 

     Günler geçmiş ve 24….08….1250 tarihi gelmiş…Nasrettin Hoca ve Mete buluşup 

birlikte bağa gitmişler… Hoca koca bir kasa üzüm toplamış… Topladığı üzümleri eşeğin 

üstüne yüklemiş ve yola koyulmuş… Tam eve varacakken Nasrettin Hoca…nın peşine 

çocuklar takılmış… Çocuklardan biri: 

…Hocam bize de üzüm verir misin… 

     Hoca çocukların çok kalabalık olduğunu görmüş…Hepsine bir salkım üzüm verirsem 

bana üzüm kalmaz diye düşünmüş… Kasadan bir salkım üzüm almış ve her birine birer 

tane üzüm vermiş. Çocuklar şaşırmışlar… İçlerinden biri: 

…Hoca bu çok az değil mi… 

     Nasrettin Hoca hemen cevap vermiş: 

…Çocuklar niye ısrar ediyorsunuz… Nasıl olsa hepsinin tadı aynı değil mi… 

 



 

      Bir gün Makbule ile Naciye’yi yanıma alarak çiftliğin yakınındaki gölette balık tutmaya 
gittim. Ben oltayla balık yakaladıkça Naciye ağladı, yalvardı, balıkları suya atmamı istedi. 
Naciye ağlamasın diye balıkları suya attım ve erkenden çiftliğe döndük. Zaten hastaydı, 
Naciye’nin hastalığının ilerlemesinden korkuyordum. 

Çiftlikte elimdeki kovanın boş olduğunu gören dayım bana şöyle dedi: 

–Vay Mustafa, bakıyorum göletteki bütün balıkları yakalamışsın! Bu kadar balık bize çok, 
yarısını köye verelim. Hani balıklar, oltana yakalanmak için atılırlardı. Hani avladığın balıkları 
şanslı sayardın. Giderken bir kova daha istiyordun. Sen önce bu kovayı doldur da sonra ikinci 
kovayı iste. 

Dayım konuşmasına devam edecekti fakat Makbule araya girdi: 
-Mustafa abim, yakaladığı balıkları suya atmasaydı iki kova dolardı. 

Bunun üzerine dayım: 
–Nee! Abin yakaladığı balıkları suya mı attı? Ama neden? 

Makbule bu soruya şöyle cevap verdi: 
-Çünkü Naciye balıklara acıdı ve her balık yakalandıktan sonra ağladı. 

Naciye: 
-Ben ağladım diye abim bir dolu balığı suya attı.  

Dayım: 
-Affet beni Mustafa! Durup dururken haksız yere sana laf söyledim. Senin boşa 
konuşmayacağını anlamalıydım. Yarın ikimiz gideriz balık tutmaya. Yanımıza dört kova alırız. 

Dayım konuşmasını bitirince bir an Naciye ile göz göze geldik. Kardeşim yalvaran bakışlarla 
bana bakıyordu. 

Ertesi gün sabah kahvaltısından sonra dayım çiftlikte beni çok aradı. Bulamazdı tabii ki çünkü 
samanlığa saklanmıştım. Dayım “Mustafa, Mustafa neredesin?” diye bağırdıkça yanımda duran 
Makbule ile Naciye kıkır kıkır güldüler. 

 2. Sınıf Türkçe 106 MaviÖnlükYayınları 

Atatürk’ün Çocukluk Anısı: Balıkları Suya Attım 
 



 

2. Sınıf Türkçe 107 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki soruları metinden faydalanarak cevaplayalım. 

1- Mustafa balık yakaladıkça Naciye neden ağlamış olabilir? 

 

2- Mustafa neden kovadaki balıkları suya atmış? 

 

3- Dayısı “Vay Mustafa, bakıyorum göletteki tüm balıkları yakalamışsın!” derken ne 

demek istemiştir? 
 

4- Dayısı Mustafa ile dalga geçerken araya kim girmiştir? 

5- Dayısı durumun aslını öğrenince Mustafa’ya ne demiştir? 

6- Dayısı ertesi gün Mustafa’yı neden bulamamış? 

7- Mustafa’nın Naciye’ye karşı bu tutumu Mustafa’nın hangi özelliğini göstermektedir? 

8- Makbule ve Naciye, Mustafa’nın nesi olur? Araştırarak yazabilirsiniz. 

9- Siz de geçmişte yaşadığınız bir anınızı kısaca yazar mısınız? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 108 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin içindeki hatalı yazılan tarihleri düzeltelim. 

2- Aşağıda istenilen günlerin tarihlerini yazar mısın? 

   Ay ve gün adlarının yanında bir sayı varsa ilk harfleri büyük yazılır. 

       Tarihler sadece sayılarla yazılacaksa gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak  
     için aralarına nokta (.) veya eğik çizgi (/) konulur. 

23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923 Pazartesi, 27 Aralık 

23.04.2020, 29/10/1923 

Bugünün Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Öğretmeninizin Doğum Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Bugünün Tarihi Öğretmeninizin Doğum Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

14 aralık 2020 salı günü okullar tatil edildi. 

14 Aralık 2020 Salı günü okullar tatil edildi. 

Abim askerden 15:11:2015 tarihinde döndü. 

Kardeşim 26 mayıs’ta doğdu. 

16.Kasım.2020 Cuma günü veli toplantısı yapılacak. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 109 MaviÖnlükYayınları 

1- Cümlelerin içindeki hatalı yazılan tarihleri düzeltelim. 

2- Aşağıda istenilen günlerin tarihlerini yazar mısın? 

Bugünün Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Öğretmeninizin Doğum Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Benim Doğum Tarihim Annemin Doğum Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

28.mayıs.2019’da öğretmenliğe başladı. 

Sinemaya 11:07:2020’de gitmiştik. 

Yeni evimize 21.Ekim.2018’de taşınmıştık. 

07 Ocak 2021 salı günü yapılacak gösteri iptal edildi. 

Dedemlerin yanına 18 haziranda gideceğiz. 

Bugünün Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Öğretmeninizin Doğum Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

Babamın Doğum Tarihi İstediğin Bir Günün Tarihi 

Yazıyla Rakamla 

 



 

2. Sınıf Türkçe 110 MaviÖnlükYayınları 

3- Karışık verilen kelimelerden soru cümleleri yazar mısın? 

   Soru eki her zaman kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. 

      Soru eki olan “mi”, eklendiği kelimeye göre “mı”, “mu”, “mü” olarak değişebilir. 

Gelecek mi?           Doğru mu? Kaçtı mı? 

Görüyor musun?       Alacak mısın? 
 

çocukları oynayan gördün parkta mü 

misin bizimle gelecek okula birlikte 

çiçekleri mu bahçedeki unuttun sulamayı 

kedi evde besliyorsunuz mi 

yaşamak yapıyor sağlıklı spor musun için 

kitabı bana kalın en mısın uzatır 

    Parkta oynayan çocukları gördün mü? 

 



 

2. Sınıf Türkçe 111 MaviÖnlükYayınları 

3- Karışık verilen kelimelerden soru cümleleri yazar mısın? 

gideceksin bu sene mı 2. sınıfa 

musun yumurta seviyor yemeyi 

usta bitirdi evdeki mi işlerini 

kardeşin kırmış mi vazoyu 

yiyecek bir şey buzdolabında kalmamış 

kahve birlikte mi içelim 

köfte akşam var yemeğinde mı 

sabah bu yaptın kahvaltı mı 

mı 

 



 

2. Sınıf Türkçe 112 MaviÖnlükYayınları 

4- Aşağıdaki metni dikkatlice okuyalım ve yazım hatalarını bulup işaretleyelim. 

5- Metindeki yazım hatalarını düzelterek tekrar yazalım. 

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ 
   efe 14 mayıs 2014 tarihinde doğmuştu ve bugün efenin doğum günüydü. efe hafta sonu olduğu 
için dedesinin yanına gitmişti. dedesi gül sokakta oturuyordu. Efeye doğum günü için sapsarı bir 
kanarya almıştı. efe hediyesini görünce sevinçten havalara uçtu. Efe: 

— dedeciğim, kuşumun adını limon koyalımmı? 
— elbette o artık senin kuşun, istediğin adı koyabilirsin. 

   Limonu da alıp eve döndüler. kapıyı kardeşi vedat açtı. Vedat, limonu görünce çok şaşırdı. efeden 
gözlerini kapatmasını istedi. Onu salona götürdü. efe gözlerini açtığında cumhuriyet ilkokulundan 
arkadaşlarını karşısında gördü. hepsine tek tek sarıldı. unutamayacağı bir doğum günü olmuştu. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 113 MaviÖnlükYayınları 

4- Aşağıdaki metni dikkatlice okuyalım ve yazım hatalarını bulup işaretleyelim. 

5- Metindeki yazım hatalarını düzelterek tekrar yazalım. 

YANGIN 
   Bu yıl okulumuz 19 haziran 2020 Cuma günü kapandı. Okullar kapandıktan sonra dedemleri 
ziyarete gitmeyi planlıyorduk. Bunun için 23 haziranda yola çıktık. Dedem ve babaannem 
izmirde barış mahallesinde oturuyordu. 5 saatin sonunda onların yanına gelmiştik. 
   Sabah hep birlikte kahvaltı yapıyorduk. Birden karşı yoldaki şen apartmanında yangın çıktığını 
gördük. Dedem , “Çabuk itfaiyeyi arayın!” diye bağırdı. babam koşarak telefonu aldı. İtfaiye’yi 
aradı. On dakika sonra itfaiye arabaları olay yerine geldiler. yangını söndürmeyi başardılar. 
hiç kimsenin canına zarar gelmeden bu olayın bitmesine çok sevinmiştik. 

 

 



 

2. Sınıf Türkçe 114 MaviÖnlükYayınları 

1- Atasözleri ile anlamlarını yanındaki sayılara göre eşleştirelim. 

2- Atasözlerini oluşturan kelimelerin yerleri değiştirilmiş. Bu atasözlerini bulalım. 

Ne ekersen onu 
biçersin. 

Damlaya damlaya 
göl olur. 

Sakla samanı gelir 
zamanı. 

Acele işe şeytan 
karışır. 

Ağaç yaşken eğilir. 
Ayağını yorganına 

göre uzat. 

                                                        
Küçük şeyler birike birike 
büyür. 

                                                         
Değersiz görülen bir şey 

ileride işimize yarayabilir. 

                                                                                               
İnsanların eğitimi küçük 
yaşlarda daha kolaydır. 

                                                                
Bir işi aceleyle yaparsak 
yanlış yaparız. 

                                                  
Harcamalarımızı bütçemize 
göre yapmalıyız. 

                                                              
Nasıl davranırsan aynı 
şekilde karşılık görürsün.  

1 

duman – ateş – olmayan – çıkmaz - yerden  

güneş – eve – girmeyen – girer – doktor 

kılavuz – köy – istemez - görünen 

hoş – yazın – çuval – gölge – boş - kışın 

 



 

2. Sınıf Türkçe 115 MaviÖnlükYayınları 

1- Atasözleri ile anlamlarını yanındaki sayılara göre eşleştirelim. 

2- Atasözlerini oluşturan kelimelerin yerleri değiştirilmiş. Bu atasözlerini bulalım. 

Gülme komşuna 
gelir başına. Ev alma, komşu al. 

İşleyen demir pas 
tutmaz. 

Ummadığın taş 
baş yarar. 

Ne verirsen elinle, 
o gelir seninle. 

Ava giden avlanır. 

                                                        
Çalışan insanlar güçlü ve 
sağlıklı olurlar. 

                                                       
Ev alacak kişiler için komşu 
çok önemlidir. 

Çıkarı için başkasına zarar 
vermek isteyen kendisi 
zarar görür. 

                                                                
Birinin başına gelen kötü 
bir durum senin de 
başına gelebilir. 

                                                    
     Yaptığın iyiliğin karşılığı 
bir gün mutlaka seni bulur. 

                                                              
Beceriksiz sanılan bir kişi  

çok önemli işler yapabilir. 

mumu – yanar – kadar – yalancının - yatsıya 
 

tatlı – yılanı – deliğinden – çıkarır - dil 
 

baştadır – yaşta – akıl - değil 
 

denize – sarılır – düşen - yılana 

 



Tebrik kartları doğum günü, nikah, bayram, doğum, yeni yıl gibi önemli 

günlerde veya başarılarda kutlama amacı ile gönderilen kartlardır. 

 

2. Sınıf Türkçe 116 MaviÖnlükYayınları 

Tebrik kartı nasıl yazılmalıdır? 
 

- Kısa ve içten olmalıdır. 

- Yazdığımız kişiyle olan samimiyetimize bağlı olarak “sevgili arkadaşım, sayın müdürüm” 

gibi ifadeler ile başlanır. Bu ifadelerin ilk harfleri büyük yazılır. 

- Kutlama kartı olduğu için “kutlarım, tebrik ederim” gibi ifadelere yer verilir. 

- Tarih belirtilmelidir. 

 

 

Sevgili Arkadaşım; 

08/02/2021 tarihinde kutlayacağım doğum günümde seni de 

yanımda görmekten büyük sevinç duyacağımı bilmeni isterim. 

Meltem DEĞİRMENCİ 

24.01 .2021 

Adres: Yeşilbağ Mah. Turna Sk. No:3 
Saat: 14.00 

Canım Ablam; 28.12.2020 

Kardeşin Emre 

Yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, bu yılın sana sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini dilerim. 

 



 

2. Sınıf Türkçe 117 MaviÖnlükYayınları 

1- Yan sayfadaki örnekleri inceleyerek tebrik kartı ve davetiye yazalım. 

……………………………………...; 

……………..……………………. 

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Aşağıdaki kartın içerisine, dedemizin Ramazan Bayramı’nı kutladığımız bir tebrik kartı 

yazalım. Kutlama yaparken ninemizi ihmal etmeyelim. 

Aşağıdaki kartın içerisine, okulumuzda sergileyeceğimiz tiyatro gösterisi için ailemizi 

davet edeceğimiz bir davetiye yazalım. Sol alt köşeye yer, tarih ve gösterimizin 

hangi saatte olacağını yazmayı unutmayalım. 

……………………………………...; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………..……………………. 
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1- Aşağıdaki bilgi formunu dolduralım. 

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

Adı Soyadı  

 Okulu  
Sınıfı ve Numarası  
Anne Adı  
Baba Adı  
Doğum Yeri  
Doğum Tarihi  
Veli Telefon Numarası  
Ev Adresi  

 

Öğrenci bilgi formundaki bilgilerden yola çıkarak, bu formun ne işe 

yarayabileceğini, hangi amaçlarla kullanılabileceğini tahmin edelim. 
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2- Yönergelerden yararlanarak tuzluk yapalım. 

Önümüze 1 adet A4 
ebatlarında sayfa alalım. 

Köşesini sayfa kenarına kadar 
katlayalım. 

Diğer köşeyi de aynı şekilde 
katlayalım. 

Çizgi boyunca keselim. Artık kare şeklinde bir 
kağıdımız var. 

Köşeyi kağıdın merkezine 
doğru katlayalım 

Diğer köşeleri de aynı 
şekilde katlayalım. 

Kağıdımızı ters çevirelim. Tekrar köşeyi kağıdın 
merkezine katlayalım 

Tüm köşeleri aynı şekilde 
merkeze doğru 

katlayalım. 

Kağıdı ters çevirip serçe 
parmağımız dışındaki dört 

parmağımızı içine geçirelim. 

Artık içine yazılar yazıp 
eğlenmeye hazırsın. 

İyi eğlenceler. 
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OYA KAYBOLDU 
Küçük Oya bir gün annesi ile birlikte pazara gidecekti. 
Daha önce hiç pazara gitmemişti. Çünkü pazar olduğu 
günlerde Oya ya okulda oluyordu ya da babaanne-
siyle kalıyordu. Ama şimdi okulu tatil , babaannesi ise 

köyündeydi. Anne kız mecburen pazara birlikte gittiler. Pazar Oya’nın tahmininden 
çok daha kalabalık bir yerdi. Her taraftan sesler yükseliyor, tüm satıcılar sebze- 
meyvesini satmak için bağırıyordu. Annesi ise bir elinde pazar arabasını çekiştiriyor , 
diğer eliyle Oya’yı tutuyordu. Annesi evden çıkmadan önce sıkı sıkı tembihlemişti. 

‘ ’Yanımdan sakın ayrılma, elimi de bırakma.’’ demişti. Oya bir yandan şaşkın gözlerle 
pazarda koşturan insanları izliyor , bir yandan da alışveriş yapan annesini gözden 
kaybetmemeye çalışıyordu. Gözü bir tezgahtan diğerine kayıyordu. Sadece sebze 
meyve yoktu ki burada. Çeşit çeşit oyuncaklar, rengârenk kıyafetler de satılıyordu. 
Bir ara annesi domates seçerken Oya’da rüzgar gülleri satan tezgaha yöneldi. İşte 
olan orada olmuştu. Oya‘yı yanında göremeyen annesi büyük bir telaşa kapıldı. Oya 

ise annesinin yokluğunu birkaç dakika sonra fark edebilmişti. Oya annesini kaybetmişti. 
Halbuki az önce yanında domates alıyordu. Ama şimdi yoktu. Büyük bir telaşa kapılan 
Oya ağlamaya başladı. Sağa sola koşuyor, insanlara çarpıyordu. İnsanlar yanından 
hızla geçiyorlardı. Ne kimse Oya’yı görüyor , ne de kaybolduğunu fark ediyordu. 
Oya’nın kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Ne yapacaktı şimdi?  Kalabalığın 

arasında korkuyla ilerleyen küçük kız az ilerde gezen iki tane zabıta gördü.  Koşarak 
yanlarına gitti. Annesini kaybettiğini anlattı. Zabıtalar onu sakinleştirdi. ‘’Şimdi anons 
yaparız. Annen gelir alır seni.’’ dediler. Az sonra pazar yerinde “Beş yaşlarında , sarışın , 
mavi gözlü, mavi pardösü ve şapkalı bir kız çocuğu bulundu.” diye bir anons duyuldu. 
Oya ağlamayı kesmişti. Zabıta amcaların yanında kendini güvende hissediyordu. Ama , 

annesi onu bulamayınca eve gittiyse diye hala çok korkuyordu. Neyse ki öyle olma-
mıştı. Nihayet koşarak gelen annesini gördü. Ağlayarak birbirlerine sarıldılar. Zabıta 
amcalara çok teşekkür ettiler. Oya annesinin elini sıkıca tuttu ve evlerine gittiler.  
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1- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

1- Oya neden daha önce hiç pazara gitmemiş? 

2- Annesi evden çıkmadan önce Oya’ya ne tembih etmiş? 

 
3- Oya tam kaybolmadan önce ne yapıyormuş? 

 
4- Annesini bulamayan Oya neler yapmış? 

 

5- Zabıtalar yaptıkları anonsta ne demişler? 

2- Hangi bilgileri bilmemiz, üzerimizde taşımamız güvenliğimiz açısından önemlidir? 

3- Sen kalabalık bir yerde aileni bulamamış olsan neler yapardın? 

 



Yaşanmış veya yaşanabilir bir olayı, belli kurallara bağlı olarak anlatan 

kısa yazılara hikaye (öykü) denir. 
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1- Defterimize, aşağıdaki hikaye unsurlarına uygun olarak kısa bir hikaye yazalım. 

Olay 

Yer 

Kahramanlar 

Zaman H
İK
A
YE
N
İN
  U
N
SU
RL
A
RI
 

Yaşanan olay kimler arasında gerçekleşiyor? 

Hikayede anlatılan olay nedir? 

Olay nerede gerçekleşiyor? 

Olay ne zaman gerçekleşiyor? 

Hikayede gerçekleşen olayı yaşayan kişi veya 
kişilere hikayenin kahramanları denir.  

Hikayede olayın yaşandığı çevre veya mekandır. 

Genellikle ana karakterin başından geçen durum 
veya yaşantı olayı oluşturur. 

Hikayede olayın yaşandığı an, dönem, mevsim veya 
gündür. 

Kahramanlar: Salih, Berat, Mustafa ve Salih’in dedesi 

Yer: Salih’in dedesinin bahçeli evi 

Olay: Çocukların bahçeye çadır kurması ve geceyi çadırda geçirmesi. 

Zaman: Yaz günü ve gecesi 
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1- Aşağıdaki boş yere hikaye unsurlarına uygun olarak kısa bir hikaye yazalım. 

Hikayemize başlık yazmayı unutmayalım ! 

Kahramanlar: Şeyma, Şeyma’nın köpeği, Şeyma’nın ailesi 

Yer: Piknik yeri 

Olay: Şeyma’nın ailesi ile pikniğe gitmesi ve köpeğini kaybetmesi 

Zaman: Sıcak bir yaz günü 
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2- Aşağıdaki hikayenin unsurlarını belirleyelim. 

MİNİK DOSTUM 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

    Şeydalar iki gün önce kış tatilini geçirmek için köylerindeki evlerine 
gelmişlerdi. Soğuk bir kış günüydü.  Tüm gün kar yağmıştı. Dışarısı soğuk olduğu 
için tüm çocuklar evlerindeydi. Şeyda’nın canı çok sıkılıyordu. Odasına çıkıp 
pencereden dışarıyı izlemeye başladı. Bir de ne görsün, minik bir kedi soğuktan 
tir tir titriyordu. Hemen kalın kıyafetlerini giyinip dışarıya fırladı. Kediciğe usulca 
yaklaştı ve onu kucağına alıp eve götürdü. Sobanın kenarına yuva yapıp 
kedisine süt verdi. Artık bir kedisi vardı ve canı hiç sıkılmıyordu. 

Kahramanlar: 

Yer: 

Olay: 

Zaman: 
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2- Aşağıdaki hikayenin unsurlarını belirleyelim. 

Kahramanlar: 

Yer: 

Olay: 

Zaman: 

BALIK TUTUYORUZ 
 
 

 
 

  
     
 
 
 
 

     Mert, Hakan ve Poyraz hafta sonu balık tutmak için göle gitmişti. Tuttukları 
balıkları eve götürüp aileleri ile birlikte yemeyi düşünüyorlardı. Yanlarında 
getirdikleri yemleri oltalarına taktılar. Heyecanla oltalarını suya bıraktılar. 
Uzunca bir süre bekledikten sonra Hakan bağırmaya başladı: “Heeyy! 
Kocaman bir balık yakaladım.” Yakaladıkları balığı kovalarına atıp ailelerinin 
yanlarına döndüler. Çok eğlenceli bir gün geçirmişlerdi. 

 



 

Şenay akşam yemeğinin tamamını yemiş. 
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1- Aşağıdaki olayların hangi zamanda gerçekleştiğini bulalım. 

2- Aşağıdaki zamanlarla ilgili ikişer adet cümle kuralım. 

Şimdiki 
zaman 

Geçmiş 
zaman 

Gelecek 
zaman 

Arkadaşım evimizin önünden geçecek. 

Yaşasın! En sevdiğim çizgi film başlıyor. 

Babam küçükken gazoz kapağı oynarmış. 

Dedem aldığı tavşanı evimize getirecek. 

Efe yaptığı yanlışı siliyor. 

Pencerenin önündeki kuş bir anda uçup gitti. 

Şimdiki Zaman 

Gelecek Zaman 

Geçmiş Zaman 

Geçmiş zaman 
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1- Aşağıdaki olayların hangi zamanda gerçekleştiğini bulalım. 

2- Aşağıdaki zamanlarla ilgili ikişer adet cümle kuralım. 

Şimdiki 
zaman 

Geçmiş 
zaman 

Gelecek 
zaman 

Yarın hep beraber film izleyeceğiz. 

İçeride bebek uyuyor. 

Buraya geçen yıl taşındık. 

Akşam halı saha maçına gideceğim. 

Doğum günümde büyük bir pasta vardı. 

Babamla güzel bir bisiklet almıştık. 

Şimdiki Zaman 

Gelecek Zaman 

Geçmiş Zaman 
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1- Şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyalım. Soruları cevaplayalım. 

Hayal kurmak güzeldir, 
Sınır yoktur bir kere. 
İster bir kuş olursun, 
İstersen kertenkele. 

Dilersen kralsındır, 
En uzak ülkelere. 
Ya da bir kaptansındır, 
Masmavi denizlerde. 

Uçan halıya biner, 
Gezersin şehir şehir. 
Gökyüzünde süzülen, 
Kuşlara selam verir. 
 
Hayal kur güzel çocuk, 
Kapatıp gözlerini. 
Bu gizemli dünyadan, 
Mahrum etme kendini. 
 Ayşegül BIYIK 

HAYAL KURMAK 1- Şiir kaç dizeden 

oluşmuştur? 

2- Şiirin yazarı kimdir? 

4- Şiirin 3. kıtasında halı ile nerelerin gezileceğinden bahsedilmiş? 

5- Şiirin 4. kıtasında hayal kurarken ne yapman gerektiğini söylüyor? 

3- Şiirin ana duygusu 

nedir? 

6- Şiirde, hayal kurarken neler olabileceğini söylüyor? 
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2- Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. 

Sağlıklı olmak için 

Dengeli beslenmeli, 

Her gün bir miktar meyve 

İhmal edilmemeli. 

Tertemiz olmak için 

Sabunu çok sevmeli 

Her gün el, yüz ve dişler 

İhmal edilmemeli 

………………………………….….. 

 

 

 
1- Şiirin başlığı ne olabilir? 

 

 

 3- Şiirin 2. kıtasında neler ihmal 

edilmemelidir deniliyor? 
 

4- Yandaki şiir bölümünde ne anlatılmak isteniyor? Bir isteğin var ise 
Ya da bir şikâyetin 
Nezaket ile söyle 
Kalbini kırma kimsenin. 

 

 

……………………………….. 
 

 

Doğa sevgisi 
 

 

……………………………….. 
 

 

Okul özlemi 
3- Verilmiş ana duygulara uygun şiir yazalım. 

 

 

 

 
2- Şiirin ana duygusu nedir? 
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1- Aşağıdaki kısa metinleri dikkatlice okuyalım. Konularını alt kısımlarına yazalım. 

    Zeynep keman çalmayı çok istiyordu.  Fakat bir türlü başarılı olamıyordu. İlk 

zamanlar sık sık pes etmiş, yapamayacağını düşünmüştü. Fakat annesi her seferinde 

asla pes etmemesini ve planlı çalışırsa başaracağını söylemişti ona. Zeynep annesinin 

sözlerini dinledi. Pes etmedi. Sabırla çalıştı ve şimdi çok güzel keman çalıyor. 

Metnin konusu: 

    Ders bitmiş beslenme saati gelmişti. Çantamdan annemin hazırladığı poğaçaları 

çıkardım. Tam yiyecektim ki yanımdaki arkadaşımın üzgün oturduğunu fark ettim. 

Nedenini sorduğumda beslenme çantasını evde unuttuğunu söyledi. Ona üzülmeme-

sini, bende ikimize de yetecek kadar poğaça olduğunu söyledim. Yüzü gülüverdi 

hemen. 

Metnin konusu: 

    Annemin başı çok ağrıyordu. Biraz yatacağını söyleyip odasına gitti. Durumuna 

çok üzüldüm. Ona yardım etmeliydim. Baş ağrısını geçiremezdim belki ama evdeki 

işlerine yardımcı olabilirdim. Akşam yemeği hazırdı. Bende sofrayı kurarsam 

kalktığında mutlu olacağını düşündüm. Uyandığında baş ağrısı geçmişti. Karşısında 

hazır sofrayı görünce çok teşekkür etti. 

Metnin konusu: 
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1- Aşağıdaki kısa metinleri dikkatlice okuyalım. Konularını alt kısımlarına yazalım. 

    Funda hanım çiçekleri çok severdi. Evinin her köşesi renk renk, çeşit çeşit çiçekle 

doluydu. Evine gelen herkes çiçeklerine hayran kalır ve çiçeklerin sırrını merak 

ederdi. ‘’ Bizim çiçekler ne yaparsak yapalım böyle olmuyor.’’ diyorlardı. Funda 

hanım ise bu işin sırrını ‘’Sadece su vermiyorum ben onlara. Sevgimi, ilgimi 

veriyorum. Konuşuyorum onlarla.’’ diye açıklardı. 

Metnin konusu: 

Metin, hafta sonları tüm zamanını tabletiyle geçiriyordu. Annesi onu sürekli uyarsa 

da hiç kulak asmıyordu. Her seferinde birazcık oynamak için izin alan Metin, süreyi 

fazlasıyla geçiriyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu. Okul varken 

uyanmakta zorlanıyor fakat hafta sonu tabletle daha fazla oynamak için erkenden 

fırlıyordu yatağından. 

Metnin konusu: 

    Sinan ilk kez annesiyle pazara gidiyordu. Annesi Sinan’ın elini sıkıca tutmuştu. 

Pazara girdiler. Tezgahlar rengarenk sebze ve meyvelerle doluydu. Tazecik 

kokuyorlardı üstelik. Satıcılar kendi ürünlerini satabilmek için avaz avaz 

bağırıyorlardı. Hepsi en taze sebzenin, en tatlı meyvenin kendisinde olduğunu 

söylüyordu. 

Metnin konusu: 
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1- Görsellerin hepsini en az 1 defa kullanarak bir masal oluşturalım. Masala kendini 
ve arkadaşlarını ekleyebilirsin. 

Kale Orman Kral Prenses Güneş Hediye 
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1- Görsellerin hepsini en az 1 defa kullanarak bir masal oluşturalım. Masala kendini 
ve arkadaşlarını ekleyebilirsin. 

Park Çocuklar Aile Bisiklet Gözlük Köpek 
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1- Aşağıdaki şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını yazınız. 

2- Anlamı verilen şekil, sembol ve işaretleri görselleri ile eşleştiriniz. 

Tiyatro 1 

Geri Dönüşüm 2 

Kar Yağışlı 3 

Çöp Dökmeyiniz 4 

Işıklı İşaret Cihazı 5 

Elektrik 6 

Türk Lirası 7 

7 Yaş ve Üzeri İçin 8 

1 
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Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. 

PAMUK ŞEKERİ 
     Hafta sonuydu. Teyzesi ve kuzeni Yunus, Enginleri 

ziyarete gelmişti. Engin onları karşısında görünce çok 
mutlu oldu. Engin ve Yunus birbirlerini çok özlemişti. 
Akşama kadar çeşit çeşit oyunlar oynadılar. Akşam 
olduğunda hep birlikte aileleriyle beraber dışarıya 
yürüyüş yapmaya gittiler. Yürürken pamuk şekerciyi 

gören Engin, kuzeni Yunus’a “Bunların pamuktan yapıldığını biliyor muydun?” diye 
sordu. Yunus gülerek “Onlar pamuk değil. İstersen nasıl yapıldığını izleyelim.” dedi. 
Şekerci amcayı izlemeye başladılar. Şekerci amca eline biraz şeker ve gıda boyası 
aldı. Tezgahın içindeki deliğe koydu. Makine dönmeye başladıkça küçük delikler-
den çıkan pamuk şekerini çubuğa sarmaya başladı. Engin gördükleri karşısında 
çok şaşırmıştı.  
 

1- Engin neden çok mutlu olmuş? 

2- Akşam ne için dışarı çıkmışlar? 

3- Engin pamuk şekerciyi görünce ne demiş? 

4- Metindeki kahramanlar kimlerdir? 

5- Metnin son cümlesini hecelerine ayırıp tekrar yazalım. 
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Ödevlerini unutmamak için bu sayfaya not alabi lirsin. 

Ödev Defterim 
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