
İNTERAKTİF EĞİTİM 

www.testimiz.com   

NOKTALAMA İŞARETLERİ-3- 
1- Aşağıdaki hikayeyi okuyunuz.boş parantezlerin içine 

uygun olan noktalama işaretlerini koyunuz. 
DİLAY( )IN HAYVAN SEVGİSİ 

      Dilayların büyük bir çiftliği varmış. Bu çiftlikte bir sürü 
hayvan yaşarmış. Atlar,inekler,kuzular... 
     Bir sabah küçük bir at, Dilay( )a yaklaşmış. Dilay, ata: 
    -Merhaba at kardeş,demiş( ) 
     At Dilay ( )a kuyruğunu sallamış. Dilay at kardeşe 
sormuş:  
    -Karnın aç mı at kardeş( )                       
    At yine kuyruğunu sallamış( ) 
     Dilay eve gitmiş.At için yiyecek alacakmış. Dilay( )ın 
annesi,ona birkaç küp şeker vermiş: 
  -Bunu ata verebilirsin.Atlar şekeri çok severler,demiş( ) 
Dilay eliyle ata şekeri vermiş( )At kuyruğunu sallayarak küp 
şekerleri bir güzel yemiş.Çok mutlu olan  at,sevgisini ses 
çıkartarak belirtmiş.Atın sesini ilk kez duyan Dilay, annesinin 
yanına koşmuş: 
   -Yaşasın, ilk kez atımızın sesini duyuyorum( ) demiş.Annesi: 
   -Benim güzel( ) tatlı( ) biricik kızım;senin hayvanlara olan 
ilgin,beni çok mutlu ediyor,demiş. 
   Annesi ve Dilay birbirlerine sarılarak hayvanlarına yem 
vermeye gitmişler( ) 
 

ATATÜRK VE MEHMETÇİK 
Atatürk(  ) bir gezisinde(  ) nöbet tutan aslan gibi bir 

Mehmetçik gördü(  ) Çağırıp sordu(  ) 
(  ) Sen güreş bilir misin(  ) 

      Yanındakilerin en kuvvetlisiyle Mehmetçik’i güreştirdi(  ) 
Genç asker hepsini yendi(  ) Atatürk çok neşeliydi(  ) Ayağa 
kalktı(  ) Ceketini çıkarıp Mehmet’in ensesinden tuttu(  ) 
       (  )Haydi(  ) Bir de benimle güreş(  ) 
       Saf ve temiz Anadolu çocuğu(  ) Atasının yüzüne 
hayranlıkla baktı(  ) 
       (  )Ata’m dedi(  ) Senin sırtını bütün dünya yere 
getiremedi(  ) bir Mehmet mi bu işi başaracak(  ) 
       (  ) Ata’nın gözleri doldu(  ) ağlamamak için gülmeye 
çalıştı(  ) 
      2- Aşağıdaki tümcelerde parantez işareti içine uygun 
noktalama işaretlerini koyunuz. 

 Tren saat kaçta kalkacak(  ) 
 Yardım eder misiniz(  ) 
 Eyvah(  ) Yine geç kaldım(  ) 
 İmdat(  )  
 Öğretmenim: (  )Plânlı çalışan başarır. (  ) dedi(  ) 
 Büşra geldi mi gelmedi mi görmedim(  ) 
 Ankara(  )ya gidecek misin(  ) 
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3- Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz 
ve düzelterek altına yazınız.  

 
 melike menekşe sokağında oturuyor.  
 ……………………………………………………………………  
 metin’gil yarın ankaraya gidecek  
 ……………………………………………………………………  
 celal can atatürk ilköğretim okulunda okuyor.  
 ……………………………………………………………………  
 türkiye’nin başkenti ankaradır.  
 ……………………………………………………………………  
 atatürk bin sekiz yüz Seksen Bir yılında selanikte 
doğdu.  

 ……………………………………………………………………  
 görkem ile ceren Kedi’yi çok sever.  
 ……………………………………………………………………  
 deren ve eren tatilde izmire gitti.  
 ……………………………………………………………………  
 yiğitin Kedisi tekir’e süt verdi.  
 ……………………………………………………………………   
 yasin 30 haziranda doğdu.  
 ……………………………………………………………………  
 cemilin annesi kaza geçirmiş.  
 ……………………………………………………………………  

4- Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz 
ve örnekteki gibi düzelterek altına yazınız.  

 türkiyenin en büyük gölü van gölüdür.  
 ……………………………………………………………………  
 ezgi’ler Pazar günü yaylaya gidecek.  
 ……………………………………………………………………  
 kemal’gil izmir’li arkadaşlarıyla buluşacaklar.  
 ……………………………………………………………………  
 sılanurun Amcası yazın istanbula gidecek.  
 ……………………………………………………………………  
 semiha hemşire hastaya iğne yaptı.  
 ……………………………………………………………………  
 türkiye büyük millet meclisi ankarada açıldı.  
 ……………………………………………………………………   
 ülkemizin en kalabalık şehri istanbuldur.  
 ……………………………………………………………………  
 yiğit ağrı dağına tırmandı.  
 ……………………………………………………………………   
 kayserinin sivas caddesi çok kalabalık oluyor.  
 ……………………………………………………………………  
 mert bey bizim apartmanda yöneticilik yapıyor.  
 ……………………………………………………………………  
 melek öğretmen bugün okula gelmedi.  
 ……………………………………………………………………  

 


