
 

 

    

 Kelimeleri söylerken ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere ya da ses guruplarına “hece” 
denir. Heceler en az bir harften, en fazla dört harften oluşur. Tek başına bir sessiz harf hece 
olamaz. Örneğin tren kelimesini ”t-ren” şeklinde hecelerine ayıramayız, tren kelimesinin hecele-
rine doğru ayrılışı ” tren” şeklinde olmalıdır. 

ÖRNEK:    

  Sandalye           San – dal - ye          3 hece 

  Cumhuriyet         Cum – hu – ri -yet           4 hece 

KOLAY YOLU: Kelimedeki hece sayısını bulmak için o kelimede bulunan ünlü harfleri sayabili-
riz. Kelimedeki hece sayısı o kelimede bulunan ünlü harf sayısına eşit olur. Ünlü harflerimiz “a-
e-ı-i-o-ö-u-ü” harfleridir. 

 ÖRNEK:   

 Kahvaltı            Kah – val – tı           3 hece = 3 ünlü harf ( a-a-ı ) 

 Bilgisayar         Bil – gi – sa – yar         4 hece = 4 ünlü harf ( i-i-a-a) 

 

 

Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine ayırın ve hece sayılarını karşılarına yazın. 

       Muhasebeci                mu – ha - se – be – ci              5 hece 

         Öğrenci                   ……………………………           …………………..  

        Domates                    ……………………………           ………………….. 

          Sürahi                    ……………………………           ………………….. 

       yardımsever                 ……………………………           ………………….. 

  Aşağıda verilen kelimelerin hece sayılarını karşılarındaki kutucuklara yazın. 

Dolap 
Gül 
Lavabo 

Apartman 
Tramvay 
Spor 

Kaldırım 
Tren 
Asansör 

Saksı 
Kedi 
Gözlüklü

 

Tekrar Et! 

Pekiştir! 

HECE BİLGİSİ 



Aşağıdaki verilen kelimelerden hecelerine doğru ayrılanların karşısına “D” yanlış 
ayrılanların karşılarına “Y” yazın. 

 Kol-tuk 

Sür-ün-gen 

Tel-e-viz-yon 

s-por-cu 

has-ta-ne 

man-tar 

so-kak 

tı-r 

as-t-ro-not 

gri 

kah-ve-rengi 

sa-man-lık 

ta-bak 

ist-an-bul 

o-to-büs 

çay-dan-lık 

 

KONU TESTİ 

1) Verilen seçeneklerdeki kelimelerden 
hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır? 
A) Mahkeme 
B) Avukat 
C) Yargıç 
 
2) “Tramvay durağına yaklaştım.”   
Cümlesinin toplam hece sayısı kaçtır? 
A) 9 hece 
B) 10 hece 
C) 11 hece 
 
3) Verilen kelimelerden hangisi hecele-
rine yanlış ayrılmıştır? 
A) S – por – cu 
B) Mik – ros – kop 
C) Fo – toğ – raf 
 
4) Hangisi tek heceden oluşan bir keli-
medir? 
A) anı         B) dört       C) kısa 

5)      telefon 

        faks 

        mektup 

 
Yukarıda verilen kelimelerin hece sayıları sı-
rasıyla hangi seçenekte verilmiştir? 
 

A) 5 HECE       B)  3 HECE  
        4 HECE           2 HECE 
        3 HECE            1 HECE 
              C)   3 HECE 
                     1 HECE 

2 HECE 
 
 
 
6)  Verilen cümlelerden hangisinin hece sa-
yısı en fazladır? 
A) Aç ayı oynamaz. 
B) İşleyen demir ışıldar. 
C) Dost başa, düşman ayağa bakar

 

      

Ölç! 


