
Ünlem İşareti: Sevinme, kızma, korku, mutluluk, şaşkınlık gibi aşırı heyecan bildiren 

ifadelerin sonuna konur. Ayrıca; çağrı, emir, hitap ve yasaklama bildiren cümlelerde 

de ünlem işareti konulur. Bu işaretin olduğu cümle vurgulanarak okunur.  

ÖRNEK: 

  Eyvah, defterim yırtıldı!          Cümlenin sonuna da konulabilir. 

       Eyvah! Defterim yırtıldı.          Duygu bildiren ifadenin de sonuna konulabilir. 

 
 

 Ünlemden sonra gelecek kelime her zaman büyük harfle başlar. 

 

Tüh! Dolmuşu kaçırdım.       

      Tüh, dolmuşu kaçırdım! Ne yapsam ? 

 

 Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra da kullanılır. 

 Ey! Türk Gençliği... 

 

 

ÖNEMLİ: Eyvah, tüh, yazık, ne yazık ki, vah vah, oh, uf, of, eh, ah, bravo, aferin, pes, 

yuh, aaa, eee, ya, yahu, imdat gibi sözcükler ünlem sözcükleridir. 
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Korku cümlesi 

Acıma cümlesi 

Şaşırma cümlesi 

Seslenme cümlesi 

Sevinç cümlesi 

 Vah vah! Zavallı kedi çok üşümüş. 

 Aa ! Ne kadar kalabalık bir yer. 

 Yaşasın, Ablamlar geldi. 

 Hey! Beni duymuyor musun? 

 Ay, ödüm patladı ! 

 Vah vah ! Çok üzüldüm. 

 Yetişin ! Araba yanıyor. 

 Ey ! Karşımda duran koca ağaç... 

 Zavallı adamcık ! 

                Cümle Kattığı anlam  Ünlem kelimesi 

Ay! Balon patladı. Korku  Ay  

Yaşasın, babam geldi !    

Aa! Daha yeni mi geldin?   

Hey! Beni duymuyor musun ?   

İmdat! Ev yanıyor.   

Vah vah! Pek de gençmiş.   

Ey! Güzel kardeşim.   

Eyvah! Ocağı açık unuttum.             

Yazık! Bu kadar emek boşa gitti.          

Aaa! Kimler gelmiş.   

Hu hu! Oğlun geldi mi?             

Ünlem kelimesini bulalım ve cümleye kattığı anlamı yazalım. 

Cümleyi okuyalım .Ünlem kelimesinin cümleye katıığı anlamla eşleştirelim. 
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Aşağıda verilen cümlelerde (  ) yerlere uygun noktalama işaretlerini 

getirelim. 

 Ay(  ) Çok korktum(  ) 

 Anne(  ) Mutfağa gelir misin(  ) 

 Eyvah( ) Köpek kaçmış(  ) 

 Ah(  ) Ayağım çarptı(  ) 

 Pardon, bilerek yapmadım(  )                      

 Seni arayan kimdi(  ) 

  Yahu(  ) Bu da yapılacak iş mi. 

 Tüh, Bu fırsatı da kaçırdım(  ) 

 Of(  ) Canım çok sıkıldı (  ) 

 Hey, oraya girmek yasak (  ) 

 Kalemi neden unuttun(  ) 

 Yaşasın, bayram geldi(  ) 

 Teyzemler ne zaman gelecek(  ) 

 Dikkat(  )Köpek var. 

 Hey, çabuk buraya gelin(  ) 

 Eyvah(  )Bardak yere düştü(  ) 

 Çocuklar, yemek hazır(  ) 

 Bulaşıkları yeni yıkadım(  ) 

 Oh(  )Sonunda içim rahatladı(  ) 

 Vah vah, kedicik çok üşümüş(  ) 

 Sakın(  ) Geç kalma. 
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1) ........................................................................................ 

2) ........................................................................................ 

3) ......................................................................................... 

4) ......................................................................................... 

4 tane ünlem cümlesi yazalım. 

Ali ne zaman gelecek ! 

................................................................................................................... 

Eyvah. Evden çıkarken ödevimi yanıma almayı unuttum ? 

 ................................................................................................................... 

Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu !  

................................................................................................................... 

Yarın ! Benimle sinemaya gecek misin. 

................................................................................................................... 

Ülkemizde ilkbahar,yaz sonbahar, ve kıs mevsimleri yaşanır ! 

................................................................................................................... 

Aşağıda verilen cümlelere gelen noktalama işaretlerinde hata yapılmıştır. 

Cümlelerde ki noktalama hatalarını düzeltip yeniden yazalım. 
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