
 

                  DALGINLIK 

          Cemil ( ) o gün çok dalgındı ( )Akşam geç   

  saatlere kadar oturduğu için uykusunu alamamıştı( ) 

Sabah uyanamadığı için okul servisi gitmişti ( )Koşarak 

karşıdan karşıya geçmek istedi( ) Etrafına bakınmadığı için 

gelen otomobili fark etmedi ( )Cemil yerde yatıyordu ( ) 

Kazayı ucuz atlatmıştı ( ) Çünkü şoför ( )Cemil ( )i fark  

ettiği için hızını azaltmıştı( ) 

      Cemil ( )on gün ayağı alçılı olarak yattı ( )  

  Okula gidemediği süre içinde başına gelenlerin  

  sebeplerini düşündü ve bütün hataların kendinde  

  olduğunu anladı ( ) 

Üstteki parçayı okuyalım ( ) içine uygun noktalama 
işaretini koyalım, sorularını cevaplandıralım. 

Sorular 
1-Cemil, niçin uykusuz kalmıştı? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2-Karşıdan karşıya geçerken ne yapması gerekirdi? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3-Cemil’in yaptığı yanlışlar nelerdir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                  



1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşluklara insan adları yazınız. 

1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşlulara ülke adları yazınız. 

1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşlulara Gazete,Dergi ve Kitap adları yazınız. 

1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşlulara dağ, ilçe ve köy adları yazınız. 

1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşlulara şehir adları yazınız. 

1………………………….    2………………........... 

3…………………………    4……………………… 

Yukarıdaki boşlulara hayvan verdiğimiz adları yazınız. 

                                                               

                                                          ÖZEL ADLAR (İSİM) 

İnsan Adları: Nilgün, Hasan gibi insanlara ait adlar özel adlardır. 

Özel adların ilk harfi her yerde büyük harfle yazılır ve sonuna ek gelirse kesme 

İşareti ile (  ’   ) ayrılır.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

 

Ülke Adları: Türkiye, Almanya gibi ülkelere ait adlar özel adlardır. 

Özel adların ilk harfi her yerde büyük harfle yazılır ve sonuna ek gelirse kesme 

İşareti ile (  ’   ) ayrılır.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

Gazete, Dergi ve Kitap Adları: Hürriyet, Bilim Çocuk gibi gazete, 

Dergi ve kitaplara ait adlar özel adlardır. Özel adların ilk harfi her yerde büyük harfle yazılır ve 

sonuna ek gelirse kesme İşareti ile (  ’   ) ayrılır.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

Dağ, İlçe ve Köy Adları: Uludağ, Eskiköy gibi dağ, ilçe ve köylere ait adlar özel adlardır. 

Özel adların ilk harfi her yerde büyük harfle yazılır ve sonuna ek gelirse kesme 

İşareti ile (  ’   ) ayrılır.  

                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Şehir Adları: Ankara, İstanbul, gibi şehirlere ait adlar özel adlardır. 

Özel adların ilk harfi her yerde büyük harfle yazılır ve sonuna ek gelirse kesme 

İşareti ile  (  ’   ) ayrılır.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Hayvanlara verilen Adlar: Sarıkız, Boncuk gibi hayvanlara verilen adlar özel adlardır. Özel adların ilk 

harfi her yerde büyük harfle yazılır ve sonuna ek gelirse kesme 

İşareti ile  (  ’   ) ayrılır.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

 



 

                               ÖZEL İSİMLERİN YAZIMI 
!!!Özel adların baş harfi her zaman büyük harfle yazılır. 
!!! Özel adlara eklenen bazı ekler kesme işareti ( ' ) ile ayrılır. 
!!! Özel adlara gelen -ler, -lar, -ci, -siz, -li ekleri bitişik yazılır. 

hakana:…………...................... ayşeye:……....................…. 

erenin: ………......................… ankaraya:……...................... 

Safiyeler:………..................… İzmire:……….................….. 

edanın:………......................… boluya:………...................... 

esmaya: ………...................… bursaya:……….................… 

elayı:…………....................... edirneli:............................... 

busenin:………….................. adnanın:……....................… 

efeyi: ……….....................… türkiyeyi:………..............…. 

ismaile:………...................… italyayı:…………................. 

fatihin:  ....................………… karsa:………........................ 

büşralar: ………..................… suriyeli:……….................... 

Safiyeye:………...................… düzceye:………............….. 

dilaraya:………..................… ceydanın:………................. 

alisiz: ……….....................… boncukun:…................…… 

hüseyine:………...............… mavişi:………..............… 

 



                                                           

                                                          KESİRLER YARIM BÜTÜN 
Aşağıda verilen ve sayıların yarısını sayıların yarısını bulun.Etkinliği yaparken soldan bir 
gülen yüzü kırmızıya  boyadıktan sonra sağdan bir gülen yüzü siyaha  boyayın , sonra 
tekrar soldan bir gülen yüzü kırmızıya  boyadıktan sonra sağdan bir gülen yüzü siyaha  
boyayın.Bu işlemi bütün boncuklar bitinceye kadar sırayla yapın. 
 

 
Sayının tamamı :…………………………   Sayının yarısı : ………………………….. 
 

 
Sayının tamamı :…………………………   Sayının yarısı : ………………………….. 
 

 
Sayının tamamı :…………………………   Sayının yarısı : ………………………….. 
 

 
Sayının tamamı :…………………………   Sayının yarısı : ………………………….. 
 

 
Sayının tamamı :…………………………   Sayının yarısı : ………………………….. 

Aşağıda bulunan yarım simitlerin sayısını ve bunların kaç tane bütün simit yaptığını altlarına 
yazın. 
           

 
…………tane yarım simit   =   ………………….tane bütün simit. 

 

 
…………tane yarım simit   =   ………………….tane bütün simit. 

 

 
…………tane yarım simit   =   ………………….tane bütün simit. 

 

 
…………tane yarım simit   =   ………………….tane bütün simit. 

 

 
…………tane yarım simit   =   ………………….tane bütün simit.  


