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1.Sayfa

Aşağıda virgülün bazı kullanım yerleri ve bu yerlere 
uygun örnekler verilmeye çalışılmıştır. Hangi seçenekte 
bir yanlışlık yapılmıştır?

Bilgi Örnek
A  Birbiri ardınca sıralanan 

eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.

Hayallerimin peşinden 
koşmayı, başarmak için 
çaba harcamayı, herkesin 
“yapamazsın” sözlerine inat 
yapmayı çok arzuluyorum.

B  Sıralı cümleleri birbirin-
den ayırmak için konur.

Bu adamı, şirketin patronu-
nu, hiç sevmem.

C Tırnak içinde olmayan 
alıntı cümlelerinden sonra 
konur.

Seninle bir daha görüşmek 
istemiyorum, dedi.

D Cümledeki anlam karı-
şıklığını gidermek için 
kullanılır.

Yaşlı, hemşireye kızıyordu.

2-Aşağıda bazı noktlama işaretleriyle ilgili olarak bilgi 
verilmeye çalışılmıştır. Hangi noktalama işareti ile 
ilgili bilgi yanlıştığı yapılmıştır?

Noktalama 
işareti

Örnek

A (...)
Üç Nokta

Kaba sayıldığı için veya bir başka se-
bepten dolayı açık yazılmak istenmeyen 
kelime ve bölümlerin yerine konur.

B (?)
Soru İşareti

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle 
karşılanan yer, tarih vb. durumlar için 
kullanılır.

C (-)
Kısa Çizgi

Heceleri göstermek için kullanılır.

D ( )
Parantez

Özel olarak vurgulanmak istenen sözler 
tırnak içine alınır.

“Atatürk henüz(   )Gazi Mustafa Kemal Paşa(   ) idi. 
Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.”
3-Yukarıdaki parantez içerisine aşağıdaki noktala-
ma işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A. (‘)  (‘)  
B. (()   ())
C. (/)   (/) 
D. (“)   (“) 

Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanım yerle-
riyle ilgili örneklemeler verilmiştir.

*Korktuğun zaman, heyecanlandığın zaman cümleleri-
nin sonunda beni kullanırsın.
*Bir şeyler öğrenmek isteyince, bir şeyleri merak edince 
beni kullanırsın.
*Bir cümlende bir durumu, bir unsuru vurgulamak için 
beni kullanırsın.
*Birinin yaptığı bir şeyi küçümsediğinde, onunla alay 
etmek amacıyla parantez içinde beni kullanırsın.

4-Bu noktalama işaretleri sırasıyla hangisi olur?
A. (:) (!) ( ( ) ) (!)
B. (!) (?) (“-”) (!)
C. (!) (?) (/) (?)
D. (/) (?) (“-”) (-)

“Bizim sınıftan Can, Ayşe ve Mert (   ) diğer sınıftan 
Berkcan, Müslüm ve Zekiye okulda bilgi yarışması fina-
line kaldılar.

5-Yukarıdaki boşluğa getirimlesi gereken noktala-
ma işareti ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir.

Noktalama 
işareti

Gerekçesi

A (;)
Noktalı 
Virgül

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 
cümleleri birbirinden ayırmak
için konur.

B (;)
Noktalı 
Virgüi

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur.

C (:)
İki Nokta

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cüm-
lenin sonuna konur.

D (:)
İki Nokta

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin 
sonuna konur.

“Metin Bey, uzun zamandır bizimle çalışan değerli bir 
arkadaşımızın kardeşidir.” 

6-Yukarıdaki cümlede virgülün kullanım görevi ne-
dir?
A. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler 
arasına konur.
B. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
konur
C. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öz-
neyi belirtmek için konur.
D. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
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I. Bu işin neden olmadığını bilmiyorum(   ) 
II. Bir daha yanıma gelme(   ) demiş. 
III. Büyük dedemler Orta Asya’dan(   ) göç etmişler.

7. Yukarıdaki parantez içlerine aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A. (.)   (,)  (?)
B. (.)  (,)  (!)
C. (?)   (,)  (!)
D. (?)  (,)  (?)

I. Suçlu Kamil T... en sonunda yakalandı.
II. Sanat şudur: Sanatçının elinden, sanatsevere ulaşan 
bütün sonuçlardır. 
III. Eve geldim, ders çalıştım ; annem yemek hazırladı.

8. Yukarıdaki kırmızı renkte kullanılan noktalam işa-
retlerinin kullanım görevleri aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(...) (:) (;)
A Alıntılarda 

başta, ortada ve 
sonda alınmayan 
kelime veya bö-
lümlerin yerine 
konur.

Kendisiyle ilgili 
örnek verilecek 
cümlenin sonuna 
konur.

Ögeleri arasında 
virgül bulunan 
sıralı cümlele-
ri birbirinden 
ayırmak
için konur

B Anlatım olarak 
tamamlanma-
mış cümlelerin 
sonuna konur.

Karşılıklı konuş-
malarda, konu-
şan kişiyi belirten 
sözlerden sonra 
konur.

Cümle içinde vir-
güllerle ayrılmış 
tür veya takım-
ları birbirinden 
ayırmak için 
konur

C Ünlem ve seslen-
melerde anlatımı 
pekiştirmek için 
konur.

Edebî eserlerde 
konuşma bölü-
münden önceki 
ifadenin sonuna 
konur.

Ögeleri arasında 
virgül bulunan 
sıralı cümlele-
ri birbirinden 
ayırmak
için konur

D Kaba sayıldığı 
için veya bir 
başka sebepten 
dolayı açık yazıl-
mak istenmeyen
kelime ve bö-
lümlerin yerine 
konur.

Kendisiyle ilgili 
açıklama veri-
lecek cümlenin 
sonuna konur.

Ögeleri arasında 
virgül bulunan 
sıralı cümlele-
ri birbirinden 
ayırmak
için konur

Bana marketten üç şey almasını istedim (   ) süt (   ) yu-
murta (   ) kakao (   )

9-Yukarıdaki parantez içlerine aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

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

Aşağıda bazı noktalama işaretleriyle ilgili örnek kullanım-
lar verilmiştir.

Noktalama 
işareti

Örnek Kullanım

A (;) Ali; Hasan, Nazlı ve Şeyma’dan daha 
başarılıydı. 

B (,) Canım Kardeşim,
Sen bu satırları okurken ben gitmiş 
olacağım.

C (:) Bugün saat 17:30’da şirkette toplantı 
yapılacak.

D (!) 600 sayfalık kitabı iki saatte(!) okumuş.

10-Yukarıdaki örneklere bakıldığında hangisinde bir 
yanlışlık yapılmıştır?

A. Noktalı Virgül
B. Virgül
C. İki Nokta
D. Ünlem 

Ben seni seviyor muyum(   ) bilmiyorum(   ) Belki de 
hayatıma biraz renk (   ) biraz heyecan katmak sanırım iyi 
olur(   )

11-Yukarıdaki parantez içlerine sırasıyla aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmesi gere-
kir?

A. (?) (.) (;) (.)
B. (,)  (.) (,) (.)
C. (,)  (?) (,) (.)
D. (,) (.) (;) (!)
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NOKTALAMA İŞARETLERİ-1 
CEVAP ANAHTARI

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