Noktalama İşaretleri:
1.Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini
yazalım.
•Yemekten sonra ellerini yıkadı
•Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış
•Anne bana dondurma alır mısın
•Ahmet bu gün okula geldi mi

Tamamlanmış
cümlelerin
sonuna nokta
konur.

•Nöbetçi öğretmen merdivende koşanları uyardı
•Ollar hangi mevsimde açılır
•Emir okula her zaman erken gelir
•Bu gece sabaha kadar yağmur yağdı
•Nasıl başarılı olabileceğimi çok iyi biliyorum
•Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtardı
•Okulumuzun bahçesinde kaç tane ağaç var
•Bu ev sizin mi
•Ayşe’nin niçin ağladığını bilmiyorum
•Her sabah erken kalkarım
•Türkçe kitabımı evde unutmuşum
•Evden ne zaman çıkacaksın

Soru anlamı
olan cümlelerin
sonuna soru
işareti konur.

2.Aşağıdaki metni okuyarak verilmeyen noktalama
işaretlerini yazalım.

Bir gün padişah av için şehirden uzaklaşmış( )
Yolda giderken pek çok insanın tarlada çalıştığını
görmüş( ) Merak edip yanlarına yaklaşmış( )
Oradaki insanların arasında yaşı doksanı geçkin bir
ihtiyar varmış( ) Bu ihtiyar toprağa bir şeyler
ekiyormuş( ) Padişah ihtiyara:
-Ne ekiyorsun ihtiyar( )
İhtiyar çiftçi başını bile kaldırmadan cevap vermiş:
-Baharda yeşermesi için ceviz dikiyorum,
demiş( )
Padişah kahkahayla gülmüş:
-Fakat sen çok ihtiyarsın( ) Şurada iki günlük
ömrün kalmış( ) Neden uğraşırsın, demiş( ) Bunun
üzerine ihtiyar başını kaldırmış:
-İnsanlar ekip dikmekle zarar etmezler( )
Başkaları ektiler, biz yedik( ) Şimdi de biz ekelim,
başkaları yesin, demiş( )
Padişah bu cevabı çok beğenmiş( ) Hemen
yanındaki adamına dönerek :
-Bu ihtiyara bir kese altın verin, diye
emretmiş( )
İhtiyar altınları almış ve:
-Gördünüz mü( ) Benim ağacım daha
büyümeden meyve verdi, demiş( )

3.Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler
oluşturarak yazınız, noktalama işaretlerini koyunuz.
•bağırıyor-dışarıda-durmadan-kediler
…………………………………………………………………………
•aldığımız-yeni-inceliyorum-kitapları
…………………………………………………………………………
•yedim-sonra-pasta-yemekten-çikolatalı
…………………………………………………………………………
•eve-kaçta-dönersin-saat
…………………………………………………………………………
•aldı-annem-çorap-bana
…………………………………………………………………………
•fıkraya- anlattığım-güldü-kardeşim-çok
…………………………………………………………………………
•gelecek-bize-Kuzey
…………………………………………………………………………
•kanamış- Beren’in-mi-eli
…………………………………………………………………………
•yeni-Ceylin-başladı-işe
…………………………………………………………………………
•düşmüş-kalem-yere-kutun
…………………………………………………………………………
•alırsınız-hanginiz-kalemi-bu
…………………………………………………………………………

4. Aşağıda verilen etkinlikleri cümle kurarak ve virgülü
kullanarak yazalım.

• Aşağıya sevdiğimiz beş meyve ismi yazalım.
•…………………………………………………… Eş görevli
• Aşağıya mevsimlerin adını yazalım.
kelimeler
arasında
•…………………………………………………… virgül
kullanılır.
• Aşağıya dört arkadaşımızın isimleri yazalım.

•……………………………………………………
• Aşağıya üç tane içecek isimi yazalım.
•……………………………………………………
• Aşağıya derslerimizin adını yazalım.
•……………………………………………………
• Yurdumuzun en büyük üç şehrini yazalım.
•……………………………………………………
• Aşağıya üç tane çiçek ismi yazalım.
•……………………………………………………
• Sevdiğiniz üç yemek adı yazınız.
•……………………………………………………
• Dört tane ulaşım aracı adı yazınız.
•……………………………………………………

