
NOKTALAMA İŞARETLERİ                              Soru İşareti 

 Soru soran ve soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur. 

 Cümleyi okuduğum zaman karşı taraf benden cevap 

bekler. 

    Aşağıda verilen cümlelerin sonuna uygun olan noktalama işaretini koyunuz. 

Soru anlamı taşıyan cümlelerin olduğu yıldızı sarıya, soru anlamı taşımayan 

cümlelerin olduğu yıldızı maviye boyayınız. 

 
Buraya gelen kimdi (   ) 

Annem memleketten ne göndermiş(   ) 

Bu kadar emek boşa gitti(  ) 

Cengiz okul bahçesindeki çöpleri topladı(   ) 

Öğretmen ne işledi (  ) 

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır (   ) 

Bizimle İzmir’e gelir misin (   ) 

Ömer ne zaman bizimle gelecek(   ) 
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     NOKTA         SORU İŞARETİ 

Ahmet elma almış 

İşten gelince yorgun mu oluyorsun 

Ağaçta kaç elma var 

Bugün ne kadar sipariş aldın 

Merhaba adınız nedir 

Bizim köye de kış gelmiş midir 

Okulda karnım çok acıktı 

Deniz güzel keman çalar 

Sokağa çıkarken kimden izin aldın 

Akşam eve kaçta geldin 

İrem hangi renk elbise giymiş 

Hava kararınca işten çıktı 

Bardak Kardeş Telefon Sandalye 

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

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

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

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

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak soru cümleleri yazalım. 

Aşağıda verilen cümlelere gelmesi gereken noktalama işaretlerini bulup tabloda 

işaretleyelim. 

@hhocaninsinifi 
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    Bugün okulda bayram havası vardı

(   )  Neden bayram havası vardı(   ) 

Bu sorunun cevabını öğretmenime 

sordum(   ) 

Evden her zaman ki vaktinde çıkmıştı(  )

Arkadaşları ile sohbete daldı(  ) Bu yüzden 

okula geç kalmıştı( ) Öğretmeni ’Neden geç 

kaldın(  ) ‘diye sordu(   ) 

   Karınca çok sıcaktan yorgun düşmüştü(    ) 

Yolda arkadaşını gördü(   ) ’ Bana biraz su verir 

misin(   ) ‘dedi(   ) Arkadaşı onu temiz suyun 

olduğu su birikintisine götürdü(   ) Karınca biraz 

da olsa serinlemişti(   )dedi(   ) 

Eve yeni gelmiştim(  ) Kapının önünde bir 

sürü ayakkabı vardı(  ) 

Acaba eve kimler geldi(   ) 

   Batuhan uzun zamandır yolculuğa çıkmak için bekliyordu. İki gün sonra 

yolculuğa çıkacaklardı. Bu yoculuk ona bir sürü şey keşfettirecekti. Anlatacak bir 

sürü şey, konuşacak bir sürü konu ve yaşanacak onca şey...Batuhan’ 

heyecanlandıran diğer şey de uçağa binecek olmasıydı. Gidecekleri yer çok 

kalabalık ve bir sürü tarihe şahitlik etmiş kent olan İstanbul’du. Gezmek istediği 

yerleri not aldı ve babasına gösterdi. Babası Batuhan’ın yazdığı yerlere göz ucuyla 

baktı. Yazdığı yerlerin gerçekten çok güzel yerler olduğunu buraları mutlaka 

gezeceklerini Batuhan’a söyledi. Batuhan babasına kocaman sarıldı. 

 
Kim yolculuğa çıkmak istiyor? 

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

Nereye gidecekler? 

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

Aşağıda verilen soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız. 

Ne zaman gidecekler ? 

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

Nasıl gidecekler? 

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

Aşağıda metinleri okuyup uygun noktalama işaretlerini koyalım. 


