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I.  Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayır-
mak için konur.
II. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
III. Genel ağ adreslerinde kullanılır.

6-Yukarıdaki açıklamalara örnek cümleler ile eşleş-
tirdiğimizde hangi seçenek dışta kalır? 

A. www.tdk.gov.tr adresi bizim için kaynaktır.  
B. Madde 5. Kurum kurallarına uyulacak. 
C. Yapılan resim yarışmasında 1. oldu. 
D. 22.45’te maç sona erdi ve GS şampiyon oldu.

 7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kulla-
nımı yanlıştır? 

A. Her daim yanında olan bir dost, bir ömre bedel. 
B. Yaşamak mı ölmek mi yoksa gitmek mi gerekiyor. 
C. Büyük ikramiye 12.000.000 lira olmuş.
D. Prof. Dr. Cemil Kayacan emekli olmuş.

Tren 17 30’da hareket edecekti Bizler son kez okul 
yolunda olacaktık Meğer ayrılık da çok zormuş İstas-
yon Cad son adımlarımızı atmak çok garipmiş

 8-Yukarıdaki paragrafta kaç yerde nokta kullanıl-
ması gerekir? 

A) 3  B) 4  C) 5 D) 6

“Noktanın bir kullanım yeri de kitap, dergi vb.nin 
künyelerinin sonuna konulmasıdır.”

9-Aşağıdakilerin hangisi bu açıklamanın örneği 
olur?

A. Ahmet Ümit, Aşkımız Bir Roman, Yapı Kredi Yayın-
ları, İstanbul, 2019. 
B. Bu kanunun 2. maddesi gereği davanın iptali söz 
konusu olabilir.
C. 01.01.2030 tarihinde dünyada petrol kaynaklı araç-
ların üretim sayısı %50 oranında düşecektir. 
D. Saat 20.00’de çevrimiçi ağlar üzerinden toplantı-
mızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

1-Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yer-
lerden hangisine nokta gelmez?

A. Dr(  )Hüseyin Bey, bugün izinliydi.
B. 21(  )02(  )2023 tarihinde görüşmek üzere…
C. Saat 12(  )45’te sinemanın önünde buluşacağız.
D. 25 kg(  ) salçalık domates aldı.

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta 
gelmez?

A. Bu işi nasıl yapacağını bilmiyorum
B. Biraz daha hızlı gittik mi vaktinde ulaşırız
C. Var mı bizi tanımayan ahali
D. Garipti son günlerde arkadaşın

Temmuz ayı oldu mu buralarda durulmaz( 1 ) İnsan-
lar yaylalara ( 2 ) serin yerlere gidiverir( 3 ) Ne yapsın 
garipler( 4 )

3-Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine nokta 
gelmelidir?

A. 1-2  B. 1-3  C. 2-4  D. 3-4

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kulla-
nılması gereksizdir? 

A. Sınavda 3.’üncü olmuş bizim oğlan. 
B. Gitsem mi, gitmesem mi karar veremedim. 
C. 12.12.2012 tarihinde Mayalara göre kıyamet kopa-
caktı. 
D. Bilet saatim 17.30’du.

I. Akşam 21.00’de film gösterime girecek. 
II.01.09.2025’te doğu görevi bitecek. 
III. www. yeninesilturkce.com adresinden birçok soru 
indirdik. 
IV. Bir yarışmada 2. olduktan sonra sporu bıraktı.

5-Yukarıdaki cümlelerde nokta kaç farklı görevde 
kullanılmıştır? 
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4
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Nokta İşareti (.) Konu TestiNokta İşareti (.) Konu Testi
I. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları 
birbirinden ayırmak için konur.
II. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayır-
mak için konur.
III. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

14-Yukarıdaki açıklamalara örnek cümleler ile 
eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışta kalır? 

A. Selim ıslahatları istenilen düzeyde uygulanamadı.
B. Sabah 08.30’da ders yeniden başlayacak.
C. 21.05.2022’de okuldan inşallah mezun olacağım.
D. Eskinin 1.000.000 lirası şimdinin 1 lirasıdır.

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta işareti 
yanlış kullanılmıştır?

A Yarışmada 2. oldu.
B. 10.30’da çizgi filmim başlayacak.
C. İng.ye karşı bir önyargım vardı.
D. Dok. Yasemin Hanım, bu hafta idari izinliydi.

16-Aşağıdakilerden hangisi nokta işaretinin kulla-
nım görevlerinden biri değildir?

A. Genel ağ adreslerinde kullanılır.
B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
C. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harf-
lerden sonra konur.
D. Bazı kısaltmaların sonuna konur.

I. 5.sorunun B.seçeneği hatalıydı.
II. Yarın 13.30’da görüşelim.
III. 01.01.2001 tarihinde doğdum. 

17-Yukarıdaki cümlelerde nokta kaç farklı görevde 
kullanılmıştır? 

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta işareti-
nin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. 5. sorunun A. seçeneğini tam okumadığım için 
soruyu yanlış yaptım.
B. Nedendir bu zorbalık, bu isyankâr tutum.
C. Maçın 45. dakikasında enteresan bir gol atıldı.
D. Geldik. Ve onu da görmek istedik. Hata mı yaptık?

I.  Siz Alb. Muhsin Bey’in yakınısınız sanırım.
II.  T.C. dünyada yapılan haksızlıklar karşısındadır.
III.  17. Olağan Genel Kurulu, bu yıl erken yapılacak.
IV.  Hürriyet Mah. 5020. Sok. Nu:7 adresinde ikamet 
ediyor. 

11-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde nokta işare-
tinin tüm kullanım görevleri aynıdır?

A. I-III   B. II-III 
C. II-IV   D. I-IV

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı 
bir noktalama işareti getirilir?

A. Bugün mü gelecek, yarın mı
B. Sen miydin bütün bunları söyleyen
C. Neden beni çağırdığını anlamadım
D. İkamet adresinizi biliyor musunuz

Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde; pireler berber develer tellal iken ben 
anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken bir karı 
koca varmış

13-Yukarıdaki paragrafta kaç nokta işareti kullanıl-
ması gerekir?

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4
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Nokta İşareti (.) Konu Testi CevaplarıNokta İşareti (.) Konu Testi Cevapları

1. D
2. C
3. B
4. A
5. D
6. B
7. B
8. C
9. A
10. B 
11. D
12. C
13. B
14. D
15. D
16. B
17. D


