
 

 

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ        
TAM ÖĞRENME ÇALIŞMASI                ……………………….……………………… 
NOKTALAMA - NOKTA      

KONU ANLATIMI ………………………………………………….: 
 
NOKTA ( . ) 
1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. 
 
Adam, bizimle çok yakından ilgilendi. 
 
2. Bazı kısaltmaların sonuna konulur. 
 
Dr. Abdullah Akkaya’ya randevu aldık. 
 
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. 
 
Şimdi 25. sayfayı açınız. 
 
4. Tarihlerin yazımında gün ay ve yıl arasına konulur. 
 
Kardeşim 07.03.2006 tarihinde doğdu. 
 
5. Rakamla yazılan saat ve dakika arasına konulur. 
 
Yarın trenimiz 10.35’te kalkacak. 
 
6. Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır. 
 
5.6=? İşleminin sonucu 30’dur. 
 
Aşağıdaki cümlelerde noktanın niçin kullanıldığını 
altlarına yazalım. 
 
Filmin 3. serisini merakla bekliyoruz. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Apartmanın karşısına bakkal açıldı. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Kitap 10.05.2010’da basılmış. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Kardeşim 123.5 işlemini çabucak yaptı. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Davayı Av. Selim Bey üstlendi. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Kasım ayında okula 08.00’da gideceğiz. 
 
…………………………………………………………………………………………. 

ALIŞTIRMA ……………………….………………………………….: 
 
Aşağıdaki cümlelerde (    ) ile belirtilen yerlerden nokta 
konulması gerekenlere . (nokta) koyunuz. 
 
Hayda (     ) bu da nereden çıktı şimdi (    ) 
 
Programa Dr(    ) Ahmet Bey de katılacak mı (    ) 
 
Sınavımız saat 12(     )30(    )da bitecek (     ) 
 
Dışarı çıkarken kapıları kapamayı unutma(    ) 
 
Bu yıl 5(    ) sınıfın dersine kim girecek (    ) 
 
Derginin ilk sayısı 12(   )02(   )2017 tarihince çıktı (   ) 
 
Dr(    ) Selenay Hanım(    ) kardeşimi 11(    )10(    )2017 
tarihinde 3(    ) kez kontrole çağırdı(    ) 
 
Okuduğun kitabın kaç sayfa olduğunu biliyor musun(    ) 
 
Ayşe(    ) Ahmet ve Zeynep ders çalışmak için 07(    )30’da 
bizde olacaklar. 
 
Evet(    ) ödevlerimizi erkenden yapmalıyız(    ) 
 
Tahtaya yazılan 36(    )12 işleminin sonucunu defterimize 
yazarak mı bulacağız(    ) 
 
 
Aşağıdaki noktanın kullanımıyla ilgili kurallara örnek bir 
cümle yazınız. 
 
Bazı kısaltmaların sonuna konulur. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Rakamla yazılan saat ve dakika arasına konulur. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Tarihlerin yazımında gün ay ve yıl arasına konulur. 
 
…………………………………………………………………………………………. 



 
TÜRKÇE DERSİ 

 

ETKİNLİK ……………………………………………………………..: 
 
Aşağıdaki cümlelerden nokta işaretinin kullanım kuralı 
olanlara + işareti koyunuz. 
 
[     ] Söylenmesi tamamlanmış cümlelerin sonuna konur 
 
[     ] Eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için konur 
 
[     ] Bir şey öğrenmek için söylenen soruların sonuna 
konur 
 
[     ] Sayıyla yazılan saatlerin dakika ve saat arasına konur 
 
[     ] Bazı kısaltılan kelimelerin sonuna konulur. 
 
[     ] Eyvah, ah gibi heyecan bildiren sözcüklerden sonra 
konur. 
 
[     ] Heyecan bildiren ah, vah vb. kelimelerden sonra 
konulur. 
 
[     ]Matematikte çarpma işaretinin yerine kullanılır. 
 
 
 
Aşağıdaki cümlelerden sonuna nokta konulmaması 
gerekenleri işaretleyiniz. 
 
(     ) Bu ticaretten ne kadar para kazandın 
 
(     ) Tüh, okuma kitabımı evde unuttum 
 
(     ) Yeni cep telefonunda değişik oyunlar var mı 
 
(     ) Kitap okursan düşünme yeteneğin gelişir 
 
(     ) Vay, yeni araban çok güzelmiş 
 
(     ) Bilgisayardaki gereksiz dosyaları sildi. 
 
(     ) Sen de bizimle parka geliyor musun 
 
(     ) Bu güzel şarkıyı kim söyledi 
 
(     ) Benim dosyanın evrakları hemen hazırlanın mı 
 
(     ) Güneş ışıkları, deniz, su 
 
(     ) Sabah erkenden arkadaşlarının yanına gidecekmiş 
 
(     ) Yok, bu kadarı da fazla oluyor 
 

TEST …………………………………………………………………….: 
 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 
nokta (.) getirilemez? 
 
A) Ezberleyecek olduğumuz şiirin şairi kimdi 
B) Çiçekleri incelemek için kırlara gidelim 
C) Sular ısınınca denize girebilirsiniz 
D) Bahçede otururken aklıma süper bir düşünce geldi 
 
 
2. Nokta (.) kendisiyle röportaj yapan gazeteciye 
aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz? 
 
A) Prof, örneğindeki gibi, bazı kısaltmaların sonuna 
konurum. 
B) 2. (ikinci) örneğindeki gibi, sayılardan 
sonra sıra bildirmek için konurum. 
C) Yarın gidelim mi. örneğindeki 
gibi, soru bildiren cümlelerden sonra. 
D) 10.12.2006 örneğindeki gibi, tarihlerin yazılışında gün, 
ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için 
konurum. 
 
 
Sempozyum yarın 13.00’te başlayacakmış.  
                                     1 
İlk gün, konuşmacılar arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı da 
varmış.                                               2 
2.nci gün kimlerin katılacağını henüz öğrenemedim. 
   3                                                                            4 
3. Bu parçada numaralanmış noktalardan (.) hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 
 
A) 1.               B) 2.             C) 3.               D) 4. 
 
4. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanılması 
yanlış olur? 
 
A) Tamamlanmış cümle sonunda 
B) Kısaltmalardan sonra 
C) Sıra bildiren rakamlardan sonra 
D) Örnek verilecek cümlenin sonunda 
 
 
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta 
konulmalıdır? 
 
A) Evden çıkar çıkmaz onunla karşılaşmayayım mı 
B) Hemen ondan özür dile 
C) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi bize 
D) Bugüne kadar hiç çalıştın mı 


