
 

 

MATEMATİK DERSİ AÇI ETKİNLİĞİ 

 

1. Aşağıdaki resimlerde açıları tespit ediniz. Açıların kollarını kırmızıyla, köşesini 

ise mavi ile işaretleyiniz. 

 

              
 

2. Aşağıdaki resimlerde gördüğünüz açıları ışın şeklinde altlarına çiziniz. 
 

                                              
      çizim                                              çizim                                                çizim 

 
 
 
 
 

3. Aşağıda ışın olarak verilen açıları sembolle göstererek okunuşunu yazınız. 

             A 

Örnek                           

                                A    sembolü ile gösterilir. A açısı diye okunur. 
 
 

 
                                                       ŞİMDİ SIRA SİZDE ! 

 
           L 

                                  …………  sembolü ile gösterilir ve ……………… diye okunur. 
 
 

 
 
 

                              ……………  sembolü ile gösterilir ve ……………… diye okunur. 
          K 

 

 

 

                     M         …………  sembolü ile gösterilir ve …………….. diye okunur. 

 

 

ÖNEMLİ   ***  Fark ettiyseniz açıların  kolları ışın şeklindedir. 

 
 



 
 

Aşağıdaki geometrik şekillerin iç bölgelerinde oluşan açıları çizerek gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Aşağıda verilen açıların adını altına yazınız. 

  A.                                          E 

 
         
   B            C                   K                           S                      N                       Y 
  
 …………………..            …………………..        …………………..         …………………  
 

 

   Aşağıdaki  açıların adlarını altına yazınız. 
 

 
...................                ……………..                      ……………            ……………………. 

 

    Aşağıdaki şekilde kaç tane açı vardır. 
 

                                           ………………………………………………….. 

      

 

    

    A 

 

       Aşağıdaki açıların adlarını sembolle yanına yazınız. 
 

 

      B                                  1)……………………..     2)……………………   3)…………………….. 

                 D 

                                         

                    

                           H            4)……………………..     5)……………………   6)…………………….. 

F 
 

                      S 

 

 



 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerdeki noktalama ve imla hatalarını bularak doğru bir şekilde 

yanındaki tabloya yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aşağıdaki bazı noktalama işaretlerinin tanımı verilmiştir. Uygun şekilde doldurunuz. 
 

 

 

……………………………: Tamamlanmamış cümlelerde kullanılır. 

……………………………: Herhangi bir terimin tanımı yapılırken kullanılır. 

……………………………: Birisi konuşacağı zaman cümle başına yapılır. 

……………………………: Korku,heyecan, hayret vb içeren cümlelerde kullanılır. 

……………………………: Soru içeren cümlelerde kullanılır. 

……………………………: Cümle içerisinde, örnekler arasında vb durumlarda kullanılır. 

……………………………: Cümle tamamlanmış ve soru, hayret, korku vb dışında cümle sonunda   

                                              kullanılır. 

Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

 Deniz sınavdan 100 aldı (   ) 

 Yaşlı adam iyice çökmüş hatta (   ) 

 Bu işlemin sonucunu bilen var mı (   ) 

 Bizimle gelecekler şunlardır (   ) 

 Tarık (  ) Osman ve Kemal basketbol maçına gittiler (   ) 

 Akşam yemeğinde annem (  ) babam (  ) kardeşim ve ben vardım (   ) 

 Annem evden çıkarken şöyle demişti (  ) Elma (  ) armut (  ) kiraz ve çilek alacağım (   ) 

 Kaç kişi geleceksiniz (   ) 

 İmdaaaat (   ) Kurtarıııın (   ) Diye bağırıyordu çocuk (   ) 

 (   ) Keşke bende orada olabilseydim (   ) 

 

1-Yarın ankaraya gideceğim? 

2- O’nun adı mustafa’dır. 

3-melek sınıfın en başarılı öğrencisidir! 

4- Mehmet “Hayıııııırrr?” diye bağırdı. 

5- yarın okula gelecekmisin. 

6- pazardan elma.armut ve kiraz aldım, 

7- Anıtkabir Ankaradadır. 

8- Bu işlemin sonucu otuziki. 

9- O kalemden bendede var… 

10- Sakince oturdu ve! 

11- bunu nasıl yaparsın. 

12- Akşam neden gelmedin! 

13- Doğru cevabı Sedat buldu! 

14- Akşam ali dayıma gideceğiz. 

15- Çarşıya gidelimmi? 

1-……………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………… 

3-……………………………………………………………… 

4-………………………………………………………………… 

5-………………………………………………………………… 

6-………………………………………………………………… 

7-………………………………………………………………… 

8-………………………………………………………………… 

9-………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………….….. 

11…………………………………………………………… 

12…………………………………………………………… 

13…………………………………………………………… 

14-…………………………………………………………… 

15-…………………………………………………………… 

nokta virgül üç nokta soru işareti Ünlem işareti iki nokta üst üste konuşma çizgisi 



 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

1. Dün akşam neden eve gelmedin (   ) 

2. Bugün size kim geldi (   ) 

3. Annem pazardan domates almayı unutmuş(   ) 

4. Kapıyı neden kapatmadın (   ) 

5. Onuncu yıl şarkısını öğrendin mi (   ) 

6. Murat, bize ne getirdin  (   ) 

7. Ahmet, hadi gel oyun oynayalım (   ) 

8. Babam eve dün geç geldi (   ) 

9. Annem bugün kuru fasulye pişirmiş (   ) 

10. Kemal köpekten korkar mı (   ) 

11. Eyvah, köpek var (   ) 

12. Aaa, çocuk damdan düştü (   ) 

13. Meyveleri bol bol yemeliyiz (   ) 

14. Neden bana taş attın (   ) 

15. Ben Yumurcak TV’ye bakmayı çok seviyorum (   ) 

16. Çizgi film izlemeyi sever misin (   ) 

17. Vah yavrum, ağaçtan düştü (   ) 

18. Tüh be, geç kaldık (   ) 

19. Biz Atatürk(   )ü çok severiz (   ) 
  

20. Kayseri(   )ye neden gitmedin (   ) 

21. Siz şimdi hangi derstesiniz (   ) 

22. Maç saat kaçta (   ) 

23. Galatasaray(   )ın golünü kim attı (   ) 

24. Vücudumuzun en önemli organı hangisidir (   ) 

25. Yediğimiz besinler nerede öğütülür (   ) 

26. Beş duyu organımı hangileridir (   ) 

27. Sabahleyin kahvaltıda süt içtin mi (   ) 

28. Akşam saat kaçta yattın (   ) 

29. Yemekten sonra dişlerini fırçaladın mı (   ) 

30. Hangi yemeği çok seviyorsun (   ) 

31. Bütün yemekleri yemezsek ne olur (   ) 

32. Ağzında yemek varken konuşulmaz (   ) 

33. Eyvah, dişim kırıldı (   ) 

34. Ah, canım acıdı (   ) 

35. Pazardan soğan almayı unutma (   ) 

36. Yazın denize gidecek misiniz (   ) 

37. Sobayı neden yakmadın (   ) 

38. Yaşasın, maçı biz kazandık (   ) 
 

TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?   

A) Bugün sinemeya gidecek miyiz            B) Arkdaşlarımla futbol oynayabilirmiyim                                                      

C)Bir sakıncası var                                    D) Nerede yaşıyor                                                           
 

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır?   

A) Demokrasi ne demek     B) Sebebini biliyorum    C) Yaşasın! Tatile gideceğiz   D) Öğretmen soru sordu 
 

3- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur? 

   A)Annemizi üzmemeliyiz.                      B)Off ! Yine mi sen geldin.  

  C)Tüh, yine geç kaldım!                          D)Arkadaşın bugün gelecek mi? 
 

4-“Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri beraber ders çalışacağız.” cümlesinde hangi kelimeden sonra 

virgül (,) konmalıdır?         A) günleri                   B) ders          C) Pazartesi        D) Salı  
 

5- “Televizyondan haberleri izledik ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?  

A)  ( . ) B) ( , )            C) ( ? )              D) ( ! ) 
 

6- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti doğrudur? 

A) Kardeşini yarında’mı çağırdın.                      B) Hayvanat bahçesinde aslan’ı gördünmü? 

C) Kedin Boncuk’u da getirecek msin?              D) Elindeki kağıtları öğretmen’e verdi. 
                                                    

7- Aşağıdaki cümlelerden hangisine ünlem işareti konmalıdır? 

A) Gezmekten çok hoşlanıyorum                              B) Kaç tane kalem alacaksınız 

C) Üff, hava çok sıcak                                              D) Hangi kitaptan faydalandın   
 

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti ( ? ) doğru koyulmuştur?  

    A) biliyorum?       B) bugün sen de gel?      C) istemiyor mu?        D) Fıkra dinlemeyi seviyorum? 
 

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır? 

A) Toplantı biraz önce bitti                          B) Yaşasın, başardım 

C) Öğretmenimiz bizi çağırmış                    D) Kim bana yardım edebilir 
 

10- “ Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınz(  ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız ” cümlesinde (  ) 

yerine hangi noktalama işareti gelmelidir?  

A)  ( ? ) B) ( . )             C) ( , )             D) ( ! ) 
 

11- Bir metinde konuşmalarını belirlemek için hangi işaret kullanılır? 

A) ( ? ) Soru işareti            B) ( ! ) Ünlem işareti            C) ( - ) Ayırma çizgisi      D)(    )Uzun çizgi 


