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Genç  Bizler de bu toplumun parçasıyız.
Yaşlı  Sizin geleceğinizden endişe ediyoruz.
Genç Öyleyse neden söz hakkı tanımıyorsunuz?

5-Yukarıdaki metinde kaç yere iki nokta getirilme-
lidir?
A.   1                                                          B.  2
C.   3                                                          D.  4

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta ( : ) 
yanlış kullanılmıştır?

A. Yapım eki: Sözcüklerin anlam ve yapılarını değişti-
ren eklerdir.
B. Seneye iki transfer yapacağız: Ronaldo ve Messi.
C. Ne zaman aynaya baksam: kendimi tanıyamam.
D. 150:X=50 ise, 120.X=? 

 Patronun istekleri hiç bitmiyordu(   ) Erken gel,kah-
valtıyı hazırla, servisle personeli al… 

7- Yukarıdaki parantez içine hangi noktalama işa-
reti getirilmelidir?

A. Virgül
B. Üç nokta
C. Noktalı virgül
D. İki nokta

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) 
kullanılması gerekmez?

A. Deniz, Ece, Mehmet bizim mahalleden Aslı, Zey-
nep diğer mahalleden
B. Otonom Özerk
C. Annem şöyle dedi   “Vicdanı olan insanlarla dost-
luk kur.”
D. Türkçede bazı konuları anlamıyorum yazım kural-
ları, noktalama işareti ve anlatım bozuklukları.

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın 
kullanımı yanlıştır?

A. Bize iki şey lazım: ekmek ve süt.
B. Kupa maçı bugün 20:00’de başlayacak.
C. Sıfat: İsmi niteleyen sözcüklerdir.
D. Bize şöyle dedi: Asla pes etmeyeceksin.

İki noktanın kullanım örneklerinden biri de kendisiyle 
ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmasıdır. 

2-Bu açıklamanın örneği aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A. Senden bir isteğim var: Benden bir daha bir şey 
isteme!
B. Çocuk: Bizim top oynayacak yerimiz kalmadı.
C. Tarihi konuları işleyen birkaç romandan söz ede-
lim: Küçük Ağa, Yaban, Türkün Ateşle İmtihanı
D. Dedem yine anlatır: 
– Biz gençken bu dağlar bizden sorulurdu…

3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iki noktaya ait 
bir kullanım değildir?

A. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten 
sözlerden sonra konur.
B. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna 
konur.
C. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonu-
na konur.
D. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için konur.

Hüzün ne midir (1) Hüzün (2) Bir insanda merhamet 
duygularının yüze yansımasıdır(3) Oysa bizler merha-
meti çok gerilerde bıraktık(4)

4-Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlerden hangi-
sine iki nokta getirilmelidir?
A.   1                                                          B.  2
C.   3                                                          D.  4

İki Nokta (:) Konu Testiİki Nokta (:) Konu Testi
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İki Nokta (:) Konu Testi Cevaplarıİki Nokta (:) Konu Testi Cevapları

1. B
2. C
3. D
4. B
5. C
6. C
7. D
8. A


