
                                               

        

 

-Art arda sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 

ÖRNEK: Marketten pirinç, şeker, bulgur aldım. 

             Ana renkler sarı, kırmızı, mavidir. 

-Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 

ÖRNEK: Çalışmamızı hayal ettik, kâğıt üzerinde planladık, grup olarak yaptık. 

            Berber saçlarımı yıkadı, kesti, kuruladı.             

 -Cümle içindeki diğer kelimelerle bir bağı bulunmayan kelimelerden sonra anlam karışıklığını 
önlemek için kullanılır. 

ÖRNEK: Babaları bir gün, iki oğlunu yanına çağırmış. 

            Ali, kopardığı domateslerden birini yedi. 

 

 

Aşağıda verilen metindeki parantez içlerini uygun noktalama işaretleriyle 
doldurun. 

  Büyük bir sarayda iyi kalpli bir bahçıvan ve kızı Zeynep yaşarmış (  ) Zeynep (  ) 

bahçelerde koşup oynamayı (   ) babasına yardım etmeyi çok severmiş (   ) Zeynep 

babası ile yine bir gün bahçeye gitmiş (   ) Sepetini eline almış (   ) Bahçeye girip 

(   ) sepetini domates (   ) salatalık (   ) biber (   ) patlıcan  ile doldurmuş (   ) 

Zeynep (   ) topladığı sebzelerle dolu olan sepetini (   ) yemek yapması için annesine 

vermiş (   ) 

 

VİRGÜL İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER 

Tekrar Et! 

Pekiştir! 



 

KONU TESTİ 

1) * Cümle içinde kullanılırım 
**Sıralamalarda kullanılırım. 
***Benden sonra gelen kelimenin ilk harfini 
büyütemem. 
Yukarıda özellikleri verilen noktalama işareti 
hangisidir? 
A) Nokta    B) Ünlem      C) Virgül 
 
 

2)  Mine Öğretmen(  ) Pazartesi(  )Salı (  ) 
Çarşamba günleri dersimize giriyor(  ) “  
Verilen cümledeki boşluklara sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri gelmelidir? 
A)  .  ?  ,  , 
B)  ,  !  .  , 
C)   ,  ,  ,  .  
 

3) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde virgül 
kullanılmalıdır? 
A) Göz burun kulak deri dil duyu 
organlarımızdır. 
B) Arkadaş olmak istiyorum 
C) Zeynep çok üzülmüş 
 
 

4) “Meraklı ayı saatlerce do re mi fa sol la si 
do diyerek kuşlara şarkısını söylemiş” 
Yukarıda noktalama işaretleri yazılmadan 
verilen cümleyi uygun noktalama 
işaretleriyle tamamladığımızda kaç tane 
virgül kullanılır? 
A)7             B)8            C)9 
 

5)  Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 
ülkenin birinde Hasan ( 1 ) Osman ( 2 ) Ali 
isimlerinde üç kardeş yaşarmış ( 3 ) 
Verilen cümledeki numaralı yerlere uygun 
noktalama işaretlerini koyduğumuzda kaç 
numaralı bölüme diğerlerinden farklı bir 
noktalama işareti konur? 
A)1                B)2              C)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)     Cümle sonuna konur. 
            Cümle içinde anlam karışıklıklarını 
gidermek için konur. 
           Art arda verilen cümle aralarına 
konur. 
 
Yukarıda kullanım yerleri verilen noktalama 
işaretlerinden hangileri virgüle aittir? 
A)  

B)  

C)       

Ölç! 


