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          LGS-2020
Shenzen şehri 1980’lerde uygulanmaya başla-
nan SEZ (Özel Ekonomik Bölge) projesiyle
kurulmuş ve bu projeden sonra gelişmiş
bir şehir. Shenzen sokaklarını adımlar ve
teknolojik dünyanın enerjisini hissederken
hep aynı tipler çıkıyor önünüze: düşlerinin
peşinden koşan girişimciler, ilham peşindeki
sanatçılar, kişilik arayışına çıkmış kayıp
ruhlar...
1-Bu metindeki noktalama işaretlerinin
işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış
verilmiştir?
A) İki nokta, kendisiyle ilgili örnek verilecek
cümlenin sonuna konmuştur.
B) Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli
kelime ve kelime gruplarının arasında
kullanılmıştır.
C) Yay ayraç, cümledeki anlamı tamamlayan
ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri
belirtmek amacıyla konmuştur.
D) Üç nokta, herhangi bir sebepten dolayı
açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin
yerine konmuştur.

              2019- LGS
• Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu
gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak
içindeki alıntının sonunda bulunan işaret
tırnak içinde kalır.
• Özel olarak vurgulanmak istenen sözler
tırnak içine alınır.
• Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları
ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara
getirilen çekim ekleri tırnağın dışında kalır.
2-Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin han-
gisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili 
yanlışlık yapılmıştır?
A) İnsanın “sevgi” açlığı, maddi değerlere
bağımlılığını artırıyor.
B) Çoğu arkadaşım Attila İlhan’ın “Ben Sana
Mecburum” şiirini ezbere biliyor.
C) Atatürk’ün “Bilgi kuvvettir.” sözü günümüz
çağının anahtarıdır.
D) Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Küçük Ağa’yı”
okuduğumda çok etkilendim.

2019-Bursluluk
Hayvanlar nasıl görünüyor (  ) hiç merak ettiniz 
mi (  ) Bu (  ) bilim insanlarının uzun zamandır 
merak ettiği bir konu (  )

4-Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?
A. (?) (?) (,) (...)
B. (?) (.) (;) (.)
C. (,) (!) (,) (...)
D. (,) (?) (,) (.)

   2018-LGS
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Hey, Gebzeli Hasan! Bu çayların parasını
kim ödeyecek?
B) Nükhet’in en büyük korkusu, samimi olduğu 
ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği
insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı.
C) Zeki (!) çocuk tüm parasını bir günde bitirdi, 
ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi.
D) Hep beklenmedik zamanlarda gelir, planları-
mı, çabalarımı boşa çıkarırdı.

                              2018 Bursluluk
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
5-Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu açıkla-
maya uygun kullanılmıştır?

A. O, küçük gönlünün büyük sırrını bana parça 
parça -pek de farkında olmadan- anlatmıştı. 
B. Sel, kasabamızdan geçen demir yolunu boz-
muş.
C. Şiiri sevdiği kadar beni seviyor, şiire insandığı 
kadar bana inanıyordu.
D. Her ziyaretimde onu daha ümitli, hayata daha 
bağlı buluyordum.
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2016 Kasım TEOG
Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok 
iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları
kesmek ( ) Bu nedenle terzilere dikiş makinesi,
ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik,
düğme gibi malzemeler gereklidir ( )
6-Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (.) (;) (!)
B) (;) (...) (,) (.)
C) (:) (.) (,) (.)
D) (:) (...) (;) (.)

2017 Mayıs-Mazeret TEOG
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-)
yanlış kullanılmıştır?
A) Ankara-Sivas yüksek hızlı tren çalışmaları
başladı.
B) Ülkemiz için -her vatandaş- görevini iyi
yapmalıdır.
C) “Gör-, yap-, al-; okut-, yazdır-” kök ve gövde
hâlindeki sözcüklerdir.
D) Bu meyveleri -elmalar hariç- bahçedeki
ağaçlardan topladık.

2016 Aralık Mazeret TEOG
Salih ( ) karmaşık duygular içinde çekti oltayı.
Balığı yemezdi ( ) niçin mi tutardı ( ) Yakalayıp
tekrar göle bırakmak için tutardı. Biraz düşündü
( ) çekti, çekti...
7-Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (:) (,)
B) (;) (,) (:) (;)
C) (;) (,) (?) (,)
D) (,) (,) (?) (;)

2015-Kasım TEOG
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Gençler, davranışınızdan dolayı sizi kutluyo-
rum.
B) Arkadaşlar, yarın sabah erkenden bizde
toplanıyoruz.
C) Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmı-
yor.
D) Güzel kardeşim, biraz söz dinle.

2017 Nisan TEOG
Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli
Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı
bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl
olmalı ( )’’ gibi gayet riskli bir sorunun peşin-
den salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak
yapacağız ( )
8-Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?

A) (;) (.) (...) (.)
B) (:) (...) (...) (!)
C) (:) (.) (?) (.)
D) (;) (...) (?) (!)

2015 Aralık Mazeret TEOG
Bu sayımızda Prof. Dr. Ergin Atalar’ın insan
                  I
vücudunun tıbbi amaçlarla görüntülenmesi
konusundaki çalışmalarını anlattık. Ayrıca
NASA’nın bu yıl 50. kuruluş yıldönümü. Bu
            II         III
nedenle NASA’nın günlük yaşantımızda sıklık-
lakullandığımız bazı buluşlarına da yer verdik.
               IV
11-Bu metindeki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış
açıklanmıştır?
A) I, özel isimlere getirilen çekim ekini ayırmak 
için kullanılmıştır.
B) II, kısaltmaya getirilen eki ayırmak için
kullanılmıştır.
C) III, yazıdaki madde numaralarını göstermek
için kullanılmıştır.
D) IV, cümlenin bittiğini göstermek için kulla-
nılmıştır.

www.yeninesilturkce.com                                                      
Noktalama İşaretleri/ Çıkmış SorularNoktalama İşaretleri/ Çıkmış Sorular



TÜRKÇETÜRKÇE

3.Sayfa www.yeninesilturkce.com

2016 Nisan TEOG
“Sizce mutluluk nedir ( )” diye soran birine on
beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın
içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )
12-Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (?) (.) (,) (!)
B) (?) (:) (,) (.)
C) (.) (:) (;) (.)
D) (,) (!) (,) (...)

2014 Aralık Mazeret TEOGSBS
Aşağıda kısa çizginin işlevleriyle ilgili bazı
örnekler sıralanmıştır:
1. göz-lük-çü, al-ış, dur-ak
2. ver-, gör-; başar-, okut-, yazdır-
3. Kaybolmasından korktuğum için -olmaz ya-
bilgisayarı yanıma aldım.
15-Bu örneklerden hareketle kısa çizginin 
işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Kelimeler arasında “ve, ila, ile, arasında”
anlamlarını vermek için kullanılmıştır.
B) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri
ayırmak için kullanılmıştır.
C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanıl-
mıştır.
D) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden
ayırmak için kullanılmıştır.

2016 Mayıs Mazeret TEOG
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi
(-) yanlış kullanılmıştır?

A) Bence şairler içinde şiire en tutkun şair
-yaşayanları kastediyorum- odur.
B) O sıralar -on on beş yıl önce- pek fazla
önemsememiştim bu olayları.
C) Jürinin seçme mantığını -ben hiç anlam
verememiştim- herkes beğenmişti.
D) Bu da onları -güldürü için güldürü- gibi bir
kısır döngünün içine atmıştır.

2015 Nisan TEOG
Güçlü olanlar( ) zayıflara karşı haksızlık yapma-
malıdır( ) Onların haklarını gözetmelidir( )
Yoksa son pişmanlık( )
16-Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilme-
lidir?
A) (,) (:) (.) (!)
B) (;) (!) (:) (.)
C) (,) (.) (.) (...)
D) (;) (.) (!) (...)

2014 Kasım TEOG
Ormanlar, maziyi hatırlatan gölgeli yollar,
sürü hâlinde uçuşan kuşlar, beni daima
etkilemiştir.
14-Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime
ve kelime gruplarının arasına konmuştur.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konmuştur.
C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş
olan özneyi belirtmek için konmuştur.
D) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümle-
leri ayırmak için konmuştur.

2015 Mayıs Mazeret TEOG
Orta Asya’nın en eski kentlerinden biridir Se-
merkant (I) Nasrettin Hoca burada çok meşhur
hatta Hoca ile Timur’un fıkraları bugün bile
anlatılıyormuş sık sık (II) “Nasrettin Efendi” ya
da “Nasrettin Molla” diye tanınan Hoca, burada
da karşınıza şu suretlerde çıkıyor (III) Bazen
bir heykelde görürsünüz, bazen dükkânlarda
satılan biblolarda (IV)
17-Bu metinde numaralanmış yerlerden 
hangisine farklı bir noktalama işareti getiril-
melidir?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.
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2013 Kasım TEOG
Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller
Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, 
bu dizelerdeki işlevine uygun kullanılmıştır?
A) Bugünlerde başımı kaşıyacak vakit bulamı-
yorum, dedi.
B) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz
da korkudan titriyordu.
C) Efendiler, müsaade buyurursanız, size bir
sual sorayım.
D) Evet, kırk seneden beri Türkçe aşama aşama
sadeleşiyor.

2014 Mayıs Mazeret TEOG 

İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî
yerlerine kadar gezdik (2) bir yorgunluk (3)
bir bıkkınlık (4) bir pişmanlık hissetmedik.
21-Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa nokta-
lı virgül konmalıdır?

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

2013  SBS 
Zaten adanın saati saatine uymazdı. Burası
kararır, aydınlanır, kızarır, morarır, mavileşir,
serap gibi ufka yaslanırdı. Bu yüzden adaya
onu ürkütmemek için usul usul ayak ucuna
basılarak gidilirdi.

22-Bu parçada virgülün kullanımıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek
için konmuştur.
B) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri
ayırmak için konmuştur.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konmuştur.
D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime
gruplarının arasına konmuştur.

2013 Aralık Mazeret TEOG
Hale, Yusuf, Cahide bu akşam bize gelecekler.
19-Virgülün bu cümledeki kullanılış amacıy-
la aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisi-
dir?
1. Adapazarı’nı, doğduğum şehri, bırakıp
geldim.
2. O, kitabı okumak için zaman harcadı.
3. Evet, sizleri de dinleyeceğim.
4. Evini, arabasını, tarlasını sattı.

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

2014 Nisan TEOG

Küçük bir kalabalık -ancak çok yaklaşınca
görülebilen- köye giden geniş yolun ağzında
durmuştu.

20-Bu cümledeki kısa çizgilerin yerine 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi 
konursa aynı işlevde kullanılmış olur?

A) ,      B) ...  C) :        D) ;

2011 SBS

Adayı en ıssız köşelerine ( 1 ) kıyılarına kadar
dolaştık ( 2 ) yerlere atılmış bir çöp ( 3 )
bir kâğıt parçası ( 4 ) bir meyve kabuğu bile
bulamadık.

23-Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa nok-
talı virgül konmalıdır?

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4
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2010 SBS 
Virgül (,): Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak 
için konur.
Noktalı virgül (;): Ögeleri arasında virgül bu-
lunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
konur.
Kısa çizgi (-): Ara sözleri ve ara cümleleri ayır-
mak için kullanılır.

Yukarıda virgül (,), noktalı virgül (;) ve kısa
çizgi (-) işaretlerinin birer işlevi belirtilmiştir.
Buna göre “At ölür ( ) meydan kalır ( ) yiğit
ölür ( ) şan kalır.” cümlesinde yay ayraçlarla
24-belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) (,) (;) (,)   B) (-) (-) (,)
C) (,) (-) (-)   D) (;) (,) (,)

1999 Busluluk

26-Hangi cümlede parantez ile gösterilen yere 
iki nokta (:) konulmalıdır?
A) İki şey çok önemliydi ( ) Sağlık ve eğitim.
B) Bu gece sinemaya gidecektik ( ) Ali gelmedi.
C) Öğretmeniniz geldi mi ( ) diye sordu.
D) Heyhat ( ) Bir daha görüşemeyeceğiz.

2001 Bursluluk

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktala-
ma yanlışlığı vardır?

A) Türkiye AET’ye girmekte ısrarlı görünüyor.
B) Bu yıl 3.’üncü kez yarışmaya katıldı.
C) Gülcan, 23 Ağustos 1964’ te dünyaya
geldi.
D) Yine n’oldu da sinirlendin böyle?
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Noktalama İşaretleri:
1D 2D 3D 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10C 11C 12B 13D

14A 15A 16C 17C 18B 19D 20A 21B 22C 23B 24A 25B 26A

www.yeninesilturkce.com tarafından hazırlanmıştır. Paylaşılması -öğretmen ve öğrenciler hariç- yasaktır. 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=NMi-ZpoM_yw


