Adı - Soyadı :.....................................................................
Sınıfı / Şubesi:.................................Tarih:..... / ..... / ..........

TÜRKÇE
A Doğru mu Yanlış mı?

Harf ve Hece Bilgisi
B Boşluk Doldurmaca

..... / 10 Puan

D

1

..... / 10 Puan

Y

1. Günümüzde kullandığımız alfabenin adı, Latin
Alfabesidir.
2. Hecelerin tek başlarına
anlamları vardır.
3. Hecelerin hepsinde harf
sayısı aynıdır.
4. Dilimizde bazı sözcükler
tek heceden oluşabilir.
5. Heceler bir araya gelerek
sözcükleri oluşturur.
C Seç Bakalım

1. Ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses
topluluğuna ................................... denir.
2. Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere  ...................... denir.
3. Alfabemizde toplam .................. tane
harf vardır.
4. Alfabemizdeki harflerden
tanesi ünlüdür.

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

5. Alfabemizdeki harflerden ...................
tanesi ünsüzdür.
..... / 20 Puan

Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın.
1. İlkokul : ilk - ok - ul / il - ko - kul / ilk - o - kul
2. Kelebek : ke - le - bek / kel - eb - ek / ke - leb - ek
3. Öğrenci : öğ - re - nci / ö - ğre - nci / öğ - ren - ci
4. Öğretmenlik : öğ - re - tme - nli - k / öğ - ret - men - lik / öğr - et - men - lik
5. Arkadaş : ark - a - daş / a - rka - daş / ar - ka - daş
6. Tiyatro : ti - yat - ro / tiy - at - ro / ti - ya - tro
7. Misafir : mis - af - ir / mi - saf - ir / mi - sa - fir
8. Tesadüf : tes - a - düf / te - sa - düf / te - sad - üf
9. İkinci : i - kin - ci / ik - in - ci / iki - nci
10. Gezinti : gez - in - ti / ge - zin - ti / gez - int - i
2. SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki bilmecenin
yanıtı nedir?
Ağaç değil yaprağı var
Güneş değil ışık saçar.

1
D

Etkinlik : Sözcük Bulmaca

..... / 60 Puan

Aşağıdaki sözcüklerin son harfleriyle başlayan sözcükler bulun ve
boşluklara yazın. Unutmayın, yazdığınız her sözcüğün ilk harfi, bir önceki sözcüğün son harfi olmalı.
1

Gece

2

Ev

3

Okul

4

Sınıf

5

Kanat

6

Park

7

Oyun

8

Koza

9

Tırtıl

10

Karpuz

11

Top

12

Kapı

13

Kalem

14

Kış

15

Silgi
Toplam: ..... / 100 Puan

Öğretmenin İmzası

2. SINIF TÜRKÇE

Velinin İmzası

Adı - Soyadı :.....................................................................
Sınıfı / Şubesi:.................................Tarih:..... / ..... / ..........

TÜRKÇE
A Doğru mu Yanlış mı?

Dinleme ve Okuma Kuralları, Sözlük Sırası
B

..... / 10 Puan

1. Sesli okuma yaparken
vurgu ve tonlamalara dikkat etmeliyiz.
2. Okuma yaparken sözcükleri parmağımızla takip etmeliyiz.
3. Sessiz okuma yaparken
dudaklarımızı kıpırdatmamalıyız.
4. Sessiz okuma yaparken
fısıldamamalıyız.
5. Sesli okuma yaparken noktalama işaretlerine dikkat
etmemize gerek yoktur.
C

D

Y

Çağrışımı Ne?

2

..... / 10 Puan

Aşağıda verilen sözcüğün aklınıza getirdiği yeni sözcük ve sözcük
gruplarını boşluklara yazın.

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

Aile

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

Karşılaştır Bakalım

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

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

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

..... / 20 Puan

Aşağıda sağda Emre, solda ise Tamer’le ilgili bilgiler verilmiştir. Buna
göre kim doğru dinliyor? Kimin hangi davranışları yanlış? Kendi düşüncelerinizi de ifade ederek karşılaştırın.
Tamer, öğretmeni
ders anlatırken okuldan sonra arkadaşlarıyla oynayacağı maçı düşünüyor.
Üstelik defterine not
da almıyor.

2. SINIF TÜRKÇE

Emre, derste öğretmenini dikkatlice dinliyor ve
gerekenleri defterine not
alıyor. Ancak öğretmeni
sözünü bitirmeden parmak kaldırıp söz istiyor.

2
D

Etkinlik : Adı ve Sözlük Sırası Ne?

..... / 60 Puan

Aşağıda görselleri verilen varlıkların adlarını belirtilen boşluklara yazın.
Daha sonra her satırdaki sözcükleri sözlük sırasına göre numaralandırın.

Toplam: ..... / 100 Puan

Öğretmenin İmzası

2. SINIF TÜRKÇE

Velinin İmzası

Adı - Soyadı :.....................................................................
Sınıfı / Şubesi:.................................Tarih:..... / ..... / ..........

TÜRKÇE

Şiir, Anlamlı ve Kurallı Cümle

3

YENİ DERS YILIM
Bugün kalplerde sevinç,
Okuyanlar hayatta
Gözlerde ışık dolu.
İyi, güzel gün görür,
Bizi aydın günlere
Cesur, güvenlidir.
Çağırır okul yolu.
Bilgisiyle övünür.
Ders yılımız başladı,
Öğrenciye ne mutlu!
Okuyan çocukların
Geleceği umutlu.
A

Anlamları Ne?

Yeni ders yılımızda
Biz çok çalışacağız.
Bilgi gücümüz ile
Engeller aşacağız.
Vefa ÇAĞAN
B

..... / 10 Puan

Kısa Kısa

..... / 10 Puan

Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerin
anlamlarını sözlükten bularak yazın.

1. Şiir nedir?

1. Sevinç : ....................................................................

2. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

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

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

2. Umutlu : ...................................................................
.........................................................................................

3. Övünmek : .............................................................
.........................................................................................

4. Engel: ........................................................................

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

3. Okuduğunuz şiirin ana duygusu
nedir?
..................................................................................

4. Bu şiirde kaç tane dörtlük vardır?
..................................................................................

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

5. Aşmak : ....................................................................

5. Bu şiirde kaç tane dize vardır?

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

C

Açık Uçlu Sorular

..................................................................................
..... / 20 Puan

1. Yaz tatili boyunca okulu özlediniz mi? Okulların açıldığı ilk gün neler hissettiniz?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Sizce okulun önemi nedir? Okul niçin gereklidir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2. SINIF TÜRKÇE

3
D

Alıştırma : Cümle Tamamlama

..... / 60 Puan

Aşağıdaki ifadeleri anlam bütünlüğü sağlayacak şekilde eşleştirin. Eşleştirme yaparken birbirini tamamlayan ifadeleri aynı numaralarla gösterin.
1 Okulların açıldığı hafta

düzenli çalışır.

2 Erkenden yattığımızda

kitap okur.

3 Her zaman derslerine

bol bol yüzdüm.

4 Okullar her yıl

eşofman giyeriz.  

5 Ömer, ezberlediği şiiri

İlköğretim Haftası’dır.

6 Yaz tatilinde

öğretmeninden özür diledi.

7 Yağmur yağınca

erken uyanabiliriz.

8 Kardeşim de her akşam

ilaç içmemeliyiz.

9 Doktora danışmadan

sıraya girmeliyiz.

10 Beden eğitimi dersinde

sonbaharda açılır.

11 Derse geç kalınca

şemsiyemi yanıma alırım.

12 Kantinden alışveriş yaparken

İlköğretim Haftası’nda okuyacak.

Toplam: ..... / 100 Puan

Öğretmenin İmzası

2. SINIF TÜRKÇE

Velinin İmzası

Adı - Soyadı :.....................................................................
Sınıfı / Şubesi:.................................Tarih:..... / ..... / ..........

TÜRKÇE
A

Eş Anlamlılar, Görsel Okuma, Okuduğunu Anlama

Eş mi Değil mi?

Eş Anlamlı

B Hava mı Kara mı Deniz mi?

..... / 10 Puan

Aşağıda verilen sözcük çiftlerinin eş anlamlı olup olmadığını işaretleyin.

..... / 12 Puan

Aşağıdaki taşıtların havada mı
karada mı yoksa denizde mi kullanıldığını yazın.

Eş Anlamlı
Değil

1. Sınav - Test
2. Dünya - Cihan
3. Cümle - Kelime
4. Hür - Özgür
5. Dize - Mısra

Aşağıdaki bilmecenin yanıtı nedir?
Sarı, kırmızı, yeşil yanar,
Dikkat etmeyeni uyar.

C Sırala Bakalım

..... / 18 Puan

Aşağıdaki görselleri bir hikâye oluşturacak şekilde numaralandırın.

2. SINIF TÜRKÇE

4

4
D

Etkinlik : Trafik

..... / 60 Puan

Kara, hava, deniz taşıtlarıyla yayaların ulaşım
yolları üzerindeki hâl ve hareketleridir trafik.
Özellikle kara yollarında araçların çoğalması, ulaşım ihtiyacının fazlalaşması trafiğin önemini artırmaktadır.
Trafik kurallarına uymamak, trafik kazalarına neden olmaktadır. Özellikle kara yollarındaki taşıtların çoğalması bir yandan yaşamımızı kolaylaştırırken bir yandan da trafik kazalarına yol açmaktadır.
Trafik kazalarının fazla oluşu, tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Bu amaçla trafik işaretleri ve kuralları konulmuştur.
Aşağıdaki soruları parçaya göre yanıtlayın.
1. Trafik nedir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Trafiğin önemini artıran durumlar nelerdir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

3. Trafik kurallarına uymak niçin önemlidir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

4. Taşıtların çoğalmasının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

5. Trafik işaretlerinin ve kurallarının kullanılmasının amacı nedir?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

6. Sizce trafik işaretlerinin ve kurallarının olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Trafik işaret ve kurallarının hayatımızdaki rolü nedir? Açıklayın.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Toplam: ..... / 100 Puan

Öğretmenin İmzası

2. SINIF TÜRKÇE

Velinin İmzası

