
Noktalama İşaretleri - 1 TÜRKÇE

Aşağıda verilen kullanım alanlarıyla noktalama işaretlerini eşleştirelim.Aşağıda verilen kullanım alanlarıyla noktalama işaretlerini eşleştirelim.

Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işareti hatalarını düzeltip cümleleri baştan yazalım.Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işareti hatalarını düzeltip cümleleri baştan yazalım.

Ankara,nın en sevdiğim yeri burasıdır?

Bu kelime ke.le.bek şeklinde hecelerine ayırılır.

Mavi sarı kırmızı ve pembe kartonlar aldım.

Eyvah, ocağı açık unuttum.

Bu mevsimde martılar, güvercinler, bülbüller:

Bana dönüp, Çay içer misin? dedi.

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.
Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna 
konur.
Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna 
konur.

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları an-
latan cümle veya ibarele rin sonuna konur.

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna 
konur.
Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarı-
lan sözlerden önce ve sonra konur.

Özel adlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek 
için kullanılır.

kesme işareti

iki nokta

uzun çizgi

üç nokta

soru işareti

kısa çizgi

tırnak işareti

nokta

virgül

ünlem işareti

11

33

55

77

99

22

44

66

88

1010

sonerhoca.net



Noktalama İşaretleri - 1 TÜRKÇE

Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin sayılarını, görevinin bulunduğu kutulara yazalım.Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin sayılarını, görevinin bulunduğu kutulara yazalım.

Aşağıdaki metindeki kutulara uygun noktalama işaretlerini yerleştirelim.Aşağıdaki metindeki kutulara uygun noktalama işaretlerini yerleştirelim.

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.

Bugün Ahmet    Hasan ve ben beraber parka gittik    Parkta    beraber oyunlar oynarken    
yaşlı bir amcanın pazardan aldığı yükleri taşırken    zorlandığını gördük    Ahmet hemen koşup 
yaşlı amcaya    Yardımcı olmamızı ister misiniz        diye sordu    Yaşlı amca    Çok sevini-
rim evladım        diye yanıt verdi    Ahmet     Ali ve ben yaşlı amcanın elindeki poşetleri             
alıp     ona eve kadar eşlik ettik     Eve varınca yaşlı amca    bize teşşekkür etti    Biz de 
ona yardım ettiğimiz için çok mutlu olmuştuk

Dünya    kendi etrafında dönerken bir yandan da Güneş    in etrafında döner    Dünya      
kendi etrafındaki dönüşünün bir turunu    yirmi dört saatte tamamlar    Dünya    nın kendi 
etrafında bu dönüşünün sonucu olarak günler oluşur    Dünya    Güneş etrafındaki dönüşünü 
365 gün 6 saatte tamamlar    Dünya    nın    Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlamasıyla 
bir yıl ve mevsimler oluşur     Dünya'nın     Güneş'e olan uzaklığı yörüngesinden kaynaklı 
değişiklik göstermektedir    Bazen yakın    bazen daha uzak olabilmektedir.

Eve varınca babam    gözlerimin içine baktı ve gülümseyerek    Bu mektup sana dedi        
Mektup    lafını duyunca sevinçten çılgına dönmüştüm    Uzun zamandır köydeki arkadaşım 
Ali    den mektup bekliyordum    Mektubu    hızlıca açtım    İlk olarak gördüğüm şey kırmızı 
bir güldü    Ali     ye    köydeyken sürekli güllerin kokusunu çok sevdiğimden bahsederdim
Gülü alıp kitabımın arasına koydum    Daha sonra mektubu okudum     Mektupta Ali gün-
lerinin nasıl geçtiğini     yeni öğretmen geldiğini ve öğretmenini ne kadar sevdiğinden bahse-
diyordu     Ali     den haber aldığım için çok mutlu olmuştum.

Satır sonuna sımayan sözcükleri hecele-
rine ayırır.

Şaşkınlık, korku, heyecan bildiren cümle-
lerin sonunda kullanılır.

Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için 
kullanılır.

Cümlelerde açıklamalardan önce 
bulunur.

Bir kişini kendi ifadelerini belirtmek için 
kullanılır.

Tamamlanmış cümlelerin sonunda kul-
lanılır.

Eş görevli sözcükler arasında bulunur.
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