
 

 

 

Korku, kızgınlık, heyecan, sevinç, coşku, şaşkınlık, üzüntü belirten ifadelerden sonra veya 

bu ifadelerin kullanıldığı cümlelerin sonuna konur. 

  ÖRNEK:    

 Yaşasın! Dedem geldi.    Veya     Yaşasın, dedem geldi ! 

 Eyvah! Servisi kaçırdım.   Veya     Eyvah, servisi kaçırdım. 

Seslenme, uyarı, hitap sözlerinden sonra kullanılır. 

   ÖRNEK:    Ey Büyük Atatürk ! 

                 Dikkat ! Kaygan zemindir. 

                 Huu ! bakar mısın? 

  

 

 Aşağıdaki metindeki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurun. 

  Hoca (  ) karısıyla konuşurken, “ A hatucuğum (  ) yarın hava güneşli olursa tarlada 

çalışacağım(  ) Yok(  ) bulutlu olursa da dağa gidip odun keseceğim, “ demiş(  ) 

    Kadıncağız “İnşallah de Hoca Efendi, inşallah de (  )”demiş(  )Ertesi sabah Hoca 

uyandığında bakmış ki hava bulutlu ve yağmurlu (  ) Hazırlanıp dağın yolunu tutmuş(  ) 

Tutmuş ama bir süre gittikten sonra haramiler yolunu kesmiş(  ) “ Hey Amca (  ) Sen 

buraları iyi bilirsin(  ) 

Haydi(  ) düş önümüze de bize köyün yolunu göster bize(  ) 

Hoca ” Aman demeyin (  ) benim işim başımdan aşkın, vaktim yok(  )” demiş(  ) 

Haramiler Hoca’yı dinlememiş. Nasrettin Hoca düşe kalka(  ) yorgun onları istedikleri 

yere kadar götürmüş(  ) Gece yarısından sonra Hoca evinin kapısını çalmış(  ) Karısı, 

“Kim o(  )” diye seslenince: 

  “ Aç karıcığım, aç … İnşallah benim(  ) “ demiş(  )  

Tekrar Et! 

Pekiştir! 

ÜNLEM İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER 



 

 

 

 

 

Tüh, cüzdanımı evde unuttum 

Akşam bize gelecek misiniz 

Ha ha haa, çok komik     

1) Verilen cümlelerin sonuna sırasıyla 

hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 

 A)  ?      B)    !     C)   , 

      ...           ?           , 

      !             !          ?  

 

  

  İmdat(  ) Asansörde kaldım(  ) 

2) Verilen cümledeki boşluklara sırasıyla 

hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 

A)   

B)   

C)   

  

     

I – Heyecan, korku, coşku belirten 

ifadelerden sonra kullanılır. 

II- Seslenme, hitap sözlerinden sonra 

kullanılır. 

4) Yukarıda kullanım yerleri verilen 

noktalama işareti hangisidir? 

 

A)            B)            C)    

 

Pinokyo (  ) “Babam hastalanmış,” 

deyince Pinokyo’nun burnu uzamaya 

başlamış (  )Onu gören iyilik perisi “ 

Yalan söylüyorsun Pinokyo (  ) “ diye 

kızmış ona(  ) 

5) Verilen metindeki parantez içlerine 

sırasıyla hangi noktalama işaretleri 

gelmelidir? 

A)                         B) 

    

         C) 

 

3) Verilen cümlelerin hangisinin sonuna “     

“ işareti konulamaz? 

A) Iyyy , ellerim çok kirlendi 

B) Hey, çantan açık kalmış 

C) Niçin gülüyorsun 

 

 

 

6) Verilen noktalama işaretlerinden 

hangisini cümle sonunda kullanamayız? 

A) Ünlem İşareti 

B) Nokta 

C) Virgül 

Ölç! 

KONU TESTİ 


