
 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik: Aşağıdaki kelime veya kelime gruplarının cümle olup olmadığını 

işaretleyelim. 

          Cümle   Cümle değil  

 Bugün size geleceğim. 

 Gülümsedi.  

 Ahmet yarın okula  

 Pazardan domates, biber aldım. 

 Her gün sokakta arkadaşlarıyla oyun 

 

Etkinlik: Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeler yazıp cümleleri 

tamamlayalım. 

 Okuldan geldikten sonra televizyon ………………………….. 

 Bir yılda dört mevsim …………………….. 

 Babam bahçedeki çiçeklere su ……………….. 

 Yemekten önce ve sonra ellerimizi ………………………… 

 Her gün düzenli olarak kitap …………………… 

 Yemeğimi bitirince anneme ellerine sağlık ……………….. 

 Kuzenim dün akşam bize türkü …………………. 

 Grup çalışmasında herkesin bir görevi ……………….. 

Cümle Bilgisi 

Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan kelime ya da kelime 

gruplarına cümle denir. Bir cümle bir kelimeden oluşabileceği gibi birden çok 

kelimeden de oluşabilir. 



 

Etkinlik: Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler 

yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Anlamlı ve Kurallı Cümleler Yazalım 

gelince – açıldı – okullar – sonbahar   

severim – yemeklerden – çok - lahmacunu – en    

gelince – açıldı – okullar – sonbahar   

işlemini – öğrendim – toplama - eldeli   

odamın – istiyorum – mavi – boyanmasını - renge   

başkanını – seçerken – kullanırız – oy – sınıf    



 

 

 

Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerin kelime ve hece sayılarını yazalım. 

                Hece Sayısı Kelime Sayısı 

 Hafta sonu halamlara gideceğiz.  

 Markette önce ihtiyaçlarımızı alıyoruz.  

 Murat bugün okula gelmedi.  

 En iyi arkadaşımı görünce mutlu oluyorum.  

 Havada uçan leyleği gördün mü?  

 Geliyorum. 

 Elbiseni beğendim. 

 

Etkinlik: Aşağıdaki iş, oluş, hareket bildiren kelimelerle cümleler yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cümle Bilgisi 

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

gülümsedi   

oynuyor   

yaptı   

temizlerim   

gidiyorum   



 

 

Etkinlik: Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler şeklinde yazalım. 

  Olumlu Cümleler      Olumsuz Cümleler 

 

 Bugün pikniğe gideceğiz.   ………………………………………………………............. 

 Pazardan elma, armut aldık.  ………………………………………………………............. 

 Sena silgisini bana verdi.   ………………………………………………………............. 

 Sabah erkenden kalktım.   ………………………………………………………............. 

 Oyun oynamayı çok severim.  ………………………………………………………............. 

 Bugün hava yağmurlu olacak.  ………………………………………………………............. 

 Yarın teyzem bize gelecek.  ………………………………………………………............. 

 Öğrenciler dersi iyi dinledi.  ……………………………………………………….............  

 Basketbol maçını biz kazandık.  ………………………………………………………............. 

 Kuşlar balkonda yuva yapmış.  ………………………………………………………............. 

 

Etkinlik: Aşağıdaki olumsuz cümleleri olumlu cümleler şeklinde yazalım. 

 Olumsuz Cümleler       Olumlu Cümleler 

 Bugün ders çalışmadım.   ………………………………………………………............. 

 Arkadaşlarımla geziye gitmedik.  ………………………………………………………............. 

 Bu yıl bahçeye çiçek ekmedik.  ………………………………………………………............. 

 Dün akşam kitap okumadım.  ………………………………………………………............. 

 Bu sabah kahvaltı yapmadım.  ………………………………………………………............. 

 Televizyon izlemeyi sevmem.  ………………………………………………………............. 

 Gelmiyorum.     ………………………………………………………............. 

 Ağaçtaki vişneleri koparamadım.  ………………………………………………………............. 

 Ablam bizimle oynamıyor.   ………………………………………………………............. 

Olumlu – Olumsuz Cümleler  Yazalım 



 

 

Etkinlik: Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi soru cümleleri şeklinde yazalım. 

 Abim bizimle pazara gelecek.  Abim bizimle pazara gelecek mi? 

 Ayşe bugün ders çalıştı.   ………………………………………………………............. 

 Arabanın tekeri patladı?   ………………………………………………………............. 

 Öğretmen okula geldi.   ………………………………………………………............. 

 Herkes söylediğimi yazdı.   ………………………………………………………............. 

 Ahmet parka geliyor.   ………………………………………………………............. 

 

 

Etkinlik: Yandaki kelimeleri kullanarak soru cümleleri yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Soru Cümleleri 

Ne 
Zaman? 

Kim? 

Ne? 

Niçin? 

Nerede? 

Kübra mağazadan elbise aldı. 

Kim mağazadan elbise aldı? 

Amcam bahçede kiraz topluyor. 

……………………………………………………… 

Uyanamadığım için geç kaldım. 

……………………………………………………… 

Kuzenim Bolu’da yaşıyor. 

……………………………………………………… 

Sonbaharda ağaçlar yaprak döker. 

……………………………………………………… 



 

 

Etkinlik: Verilen kelimeleri noktalı yerlere yazım kurallarına göre yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik: Cümlede boş bırakılan yerleri yandaki uygun kelimelerle tamamlayalım. 

 Babam bana yeni bir ayakkabı …………………… 

 Fatih her gün düzenli olarak ders …………………… 

 Mehmet dün akşam erken …………………… 

 Ablam en çok mavi rengi …………………… 

 Annem kakaolu kek …………………… 

 Okula gitmeyi çok …………………… 

 Dedem ahırdaki inekleri dışarı …………………… 

 Burak hafta sonu bize …………………… 

 Abimle birlikte bahçedeki yabani otları …………………… 

 Ablam ve arkadaşları oyun …………………….. 

 Uçakla Ankara’ya ……………………. 

 Kuzenim her yaz tatilde bize ………………. 

 Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ………………

 

Cümlenin ilk Harfini Büyük Yazalım. 

…………………….. yarım kilo zeytin alacağım. 

…………………….. kuzenimi ziyaret ettim. 

 

…………………….. çiçeklerimi suladım. 

 

…………………….. köpek, kulübesinde uyuyor mu? 

 

…………………….. herkes bizim evde toplanacak. 

 

uyumuş 

yaptı 

aldı 

seviyor 

çıkardı 

gidiyoruz 

yolduk 

gelecek 

oynuyorlar 

çalışıyor 

özledim 

ediyor 

gelir 


