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3.SINIF TÜRKÇE
NOKTALAMA İŞARETLERİNİ

BULMA

www.etkinlikkaravani.com

Aşağıda verilmeyen noktalama işaretlerini tamamlayınız.

ŞAHİN BEY

Silah arkadaşları Şahin Bey( )e "Düşmanın bu yoğun 

ateşi önünden çekilelim( ) Nasıl olsa karşı 

duramayacağız( )” dediler( ) Kuvvetler arasında bu

kadar dengesizlik varken daha fazla direnmek akıllıca 

değildi( )

Ancak Şahin Bey( ) onlar gibi düşünmüyordu( ) “Son 

kurşunumuza kadar atacağız( )” diye kükredi( )

Tarih 28 Mart( )ı gösterdiğinde Fransızlar( ) Antep 

kapısına kadar dayanmışlardı( ) Şahin Bey ve 

adamları kala kala otuz kişi kalmışlardı( ) Şahin Bey( ) 

sadık dostlarına sevgi ile bakarken “Vatanımız için 

benimle ölmeye hazır mısınız( )” diye soran bir hâli 

vardı( )

Şahin Bey ve adamları( ) düşman karşısında canla 

başla dövüştüler( )

Şahin Bey( )in atacak hiç mermisi kalmayınca 

arkadaşlarından ayrıldı( ) Yüzlerce düşman askerinin 

karşısında durdu ve “ Geçemezsiniz( )” diye bağırdı( )

Bir cesaret abidesi gibi( ) köprünün ortasında 

duruyordu( ) Akın akın üzerine gelenlere son sözlerini 

haykırdı:

“Düşman( ) Gel süngüle( ) Allah bu vatanı kurtarır( )”

Fransızlar( ) Şahin Bey( )i orada şehit ettiler( ) Antep 

bugün hâlâ bu kahraman evladı için gözyaşı 

dökmektedir( ) Ruhu şad olsun( )

https://www.etkinlikkaravani.com/
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3.SINIF TÜRKÇE
NOKTALAMA İŞARETLERİ

CEVAPLAR

www.etkinlikkaravani.com

Aşağıda verilmeyen noktalama işaretlerini tamamlayınız.

ŞAHİN BEY

Silah arkadaşları Şahin Bey’e “Düşmanın bu yoğun 

ateşi önünden çekilelim. Nasıl olsa karşı 

duramayacağız!” dediler. Kuvvetler arasında bu

kadar dengesizlik varken daha fazla direnmek akıllıca 

değildi.

Ancak Şahin Bey, onlar gibi düşünmüyordu. “Son 

kurşunumuza kadar atacağız!” diye kükredi.

Tarih 28 Mart’ı gösterdiğinde Fransızlar, Antep 

kapısına kadar dayanmışlardı. Şahin Bey ve adamları 

kala kala otuz kişi kalmışlardı. Şahin Bey, sadık 

dostlarına sevgi ile bakarken “Vatanımız için benimle 

ölmeye hazır mısınız?” diye soran bir hâli vardı.

Şahin Bey ve adamları, düşman karşısında canla başla 

dövüştüler.

Şahin Bey’in atacak hiç mermisi kalmayınca 

arkadaşlarından ayrıldı. Yüzlerce düşman askerinin 

karşısında durdu ve “ Geçemezsiniz!” diye bağırdı.

Bir cesaret abidesi gibi, köprünün ortasında 

duruyordu. Akın akın üzerine gelenlere son sözlerini 

haykırdı:

“Düşman! Gel süngüle! Allah bu vatanı kurtarır!”

Fransızlar, Şahin Bey’i orada şehit ettiler. Antep bugün 

hâlâ bu kahraman evladı için gözyaşı dökmektedir. 

Ruhu şad olsun!

https://www.etkinlikkaravani.com/

