
 

VİRGÜL: 

1. Cümlede isimler, eşyalar, varlıklar yan yana yazıldığında arasına virgül  

konur. 

Örnek: Kalemimi, silgimi, defterimi çantama koydum.                                                    

         Ayşe, Ahmet ve Mehmet  oyun oynadılar. 

2. Anlam karışıklığını engellemek için kullanılır. 

     Örnek: İhtiyar adama yardım etti.     İhtiyar, adama yardım etti.             

              Hırsız çocuğu kovaladı.        Hırsız , çocuğu kovaladı.             . 

3. Seslenme cümlelerinden sonra virgül kullanılır. 

     Örnek:  Sevgili öğrenciler,     Sayın Müdürüm,     Canım kızım,  

4. Sıralı cümlelerin arasına konur. 

     Örnek:  Annem mutfağı topladı, salonu topladı ama oturma 

odasını toplamadı. 

 

 

Koyu renkli cümleyi okuyalım cümlede anlatılan bilgiye göre cümle 3 

cümle yazalım. 

 

 

 

Cümlede isimler, eşyalar, varlıklar yan yana yazıldığında arasına 

virgül  konur. 
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Seslenme cümlelerinden sonra virgül kullanılır. 

 

Anlam karışıklığını engellemek için kullanılır. 

 

 

Sıralı cümlelerin arasına konur. 
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     :hhocaninsinifi 



 Ece(  ) Duygu(  ) Ebrar top oynadı(  ) 

 

 Annem ( ) teyzem( ) dayım dedemlere gittik( ) 

 

 Mandalina (  ) portakal yazın yetişir mi(  ) 

 

 Ali’(  )nin  kalemi (  ) defteri(  ) boyaları sende mi kalmış(  ) 

 

 Mert (  )Cavit ve Nuri parkta oturdular(  ) 

 

 Mehmet (  ) Mustafa(  )nın evine gitti(  ) 

 

 Sabah kalkınca elini( ) yüzünü yıkamayı unutma( ) 

 

 Sevgili öğrenciler ( )okula hoş geldiniz ( )  

 

 Annem pazardan elma( ) armut ( ) patates ve nar aldı mı( ) 

 

 Eyvah(  ) adam düştü( ) 

 

 Hasta(  ) doktor geldi mi diye sordu(  ) 

 

 Mutfakta tabağı (  ) bardağı(  ) çatalı salona getir(  ) 

 

 Sevgili Eda ( )Seni çok ama çok özledik( ) Sokakta yürüdüğümüz  

yolları( ) parkları görünce aklıma sen geliyorsun( )Okula gidiyorum( ) seni  

göremeyince üzülüyorum( ) Büyük( ) kırmızı okulumuz seninle daha güzel(  ) 

Aşağıda (  ) yerlere uygun noktalama işaretlerini getirelim. 
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Aşağıda verilen cümlelerde unutulan noktalama işaretlerini bularak 

cümleleri yeniden yazalım. 

 Sevgili öğrenciler yeni eğitim yılınızda başarılar dilerim 

 

 Ayhan Hayrettin Mehmet sinemaya gittiler 

 

 Bu yıl İstanbul’a Ordu’ya, Sinop’ a gittim 

 

 Mahir köyden süt peynir yumurta getirdi 

 

 Eve geldim kıyafetlerimi değiştirdim yemeğimi yedim dışarı çıktım 

Mustafa geldi, yemeğini yeyip gitti. 

Amcamı, yengemi, kuzenimi özledim. 

Canım kızım, alacaklarını bana yaz. 

Hırsız, adamı kovaladı. 

Eş görevli kelimeler 

Sıralı cümle 

Anlam karışıklığı 

Seslenme cümlesi 

Cümlelerde kullanılan virgülün hangi görevde kullanıldıklarını 

eşleştirelim. 
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