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ÜNLEM İŞARETİ ( ! ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Cümlelerde ünlem işaretini uygun yere koymamız istendiğinde, 

 Ünlem kelimesinden sonra gelen kelime büyük harf ile başlıyorsa ünlem 

kelimesinden sonra ünlem işareti konulur. 
 

 Ünlem kelimesinden sonra gelen kelime küçük harf ile başlıyorsa ünlem 

kelimesinden sonra virgül konur ve ünlem işareti cümlenin sonuna konur. 

ÜNLEM İŞARETİ ( ! ) ETKİNLİKLERİ 

 Aşağıdaki cümlelerde ünlem cümlesi olanların kutusunu işaretleyiniz ve ünlem 

işaretini koyunuz. 

 

  

 

 

 

 

1. Sevinç, heyecan, korku, üzüntü, şaşkınlık, acı gibi duyguların ifade edildiği 

cümlelerde 

Örnek: Eyvah, kitabımı evde unuttum ! 

2. Ünlem işareti iki farklı şekilde kullanılır. 

1. Ünlem kelimesinden sonra konur. 

Örnek : Ay ! Minik kedicik daha yeni doğmuş. 

2. Cümlenin sonuna konur. 

Örnek: Ay, minik kedicik daha yeni doğmuş ! 

  

Ey, büyük Atam 

 Hey, sen buraya gel 

 Bunu nereden aldın 

 Oley, sonunda bitirdim 

 

 

 

 

  

Lütfen, tabağını bitir 

Tüh, seni çağırmayı unuttum 

Hay Allah, yanlış yola girmişiz 

Başım çok ama çok ağrıyor 
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Aşağıdaki cümlelerde ( ) içlerine uygun şekilde ünlem işaretini koyunuz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

ünlem kelimesidir? 

A) Ne zaman  B) Hangisi 

C) Tüh 

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

ünlem kelimesi değildir? 

A) Sana ne   B) Eyvah 

  C) Yetişin 

 

Hey (  ) otobüsü kaçırdın (  ) 

Hey (  ) Otobüsü kaçırdın (  ) 

İmdat (  ) Kurtarın beni (  ) 

İmdat (  ) kurtarın beni (  ) 

Hu (  ) Önüne bak, düşeceksin (  ) 

Hu (  ) önüne bak, düşeceksin (  ) 

Ah (  ) dizimi çok kötü çarptım (  ) 

Ah (  ) Dizimi çok kötü çarptım (  ) 

Ay (  ) zavallı kuzu çok acıkmış (  ) 

Ay (  ) Zavallı kuzu çok acıkmış (  ) 

Of ya (  ) Sınav çok zordu (  ) 

Of ya (  ) sınav çok zordu (  ) 

3. Aşağıdakilerden hangisi ünlem 

cümlesi değildir? 

A) Neden sürekli gülüyorsun 

B) Yazık, yağmurda sırılsıklam olmuş 

C) Of ya, burada da yokmuş 

4. Aşağıdakilerden hangisi ünlem 

cümlesidir? 

A) Sanki yağmur yağacak gibi 

B) Yetişin, karşı evde yangın çıkmış 

C) Hayır, bu renk hiç uymamış 

 

 5. Oh be! Sonunda gelebildin. 
Yukarıdaki ünlüm işaretinin kullanım 

yeriyle aynı olan cümle hangisidir? 

A) Tüh hepsi bitmiş 

B) Yaşasın  amcam geldi 

C) Eyvah  Çocuk kaybolmuş 

6. Vay, bu ne güzellik ! 
Yukarıdaki ünlüm işaretinin kullanım 

yeriyle aynı olan cümle hangisidir? 

A) Yuh en kolay soruyu yanlış yapmış 

B) Abo  Buraya koymuşum 

C) Hay Allah  Market kapanmış 


