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1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) imi yan-
lış kullanılmıştır?

A. Biz T.C. vatandaşıyız.
B. Saat 16.30’da canlı dersim başlayacak.
C. Yzb. Yıldıray, asklerine emir veriyordu.
D. T.B.M.M. bu hafta görüşmelere ara verdi.

İşe gitmek için evden çıktım( I ) Sokaklarda inanıl-
maz bir kalabalık( II ) Otobüs duraklarında otobüs 
bekliyor insanlar( III  ) Simitçinin naraları yükseliyor 
uzaklardan ( IV ) 

2-Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinde öte-
kilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

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

Bizim bahçemizde farklı türlerden, farklı türlerden 
dediysem üç beş meyve ağacından başka bir şey yok, 
ağaçlar vardı.

4-Cümlesindeki virgülün(,) görevine benzer bir 
kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A. Sıtkı Efendi, bizim mahallenin ilk bakkalı, bugün 
trafik kazasında vefat etmiş. 
B. Yakup Bey aniden fenalaşır, hastaneye kaldırılır.
C. Evet, bu dediklerini ben de düşündüm.
D. Seni, kardeşini ve arkadaşını bir daha görmek 
istemiyorum.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 
işareti konmaz?

A. Neden bizim memlekete gelmiyorsun
B. Okul mu okusam, işe mi başlasam bilemiyorum
C. Saldırganlar ne tarafa gitti şimdi
D. Bu soruları nasıl çözeceğim

Futbolu bırakalı altı ay oldu( I ) Hatıralarda kaldı sa-
dece anılarım( II ) Ne güzel günlerdi o zamanlar(III) 
Maç yapar, eğlenir, goller atar ( IV ) 

6-Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine üç 
nokta (…)  konmalıdır?

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

Aşağıda virgülün bazı kullanım görevleri verilmiştir.
*Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.
*Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
*Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul 
ve teşvik bil¬diren kelimelerden sonra konur.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün bu 
özellikleriyle ilgili bir kullanım yoktur?

A. Emekli olunca sahil kasabasına yerleşmek, huzurlu 
bir hayat yaşamak ve kafa dinlemek istiyorum.
B. Kendisi tüm mal varlığını hayır kurumlarına ba-
ğışladı, bize hiçbir şey bırakmadı.
C. Seni anlayamıyorum, deyip bir kenara çekildi.
D. Hayır, ben seninle bu konuda bir türlü anlaşamı-
yorum.
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7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti 
(‘) yanlış kullanılmıştır?

A. Okul değişikliği için Atatürk Ortaokulu’na dilekçe 
yazdım.
B. Tatil için İspanya’ya gitmek en mantıklısı.
C. Livaneli’nin son kitabını okumanızı tavsiye ede-
rim.
D. 18 Ocak’ta kardeşim doğdu.

…sanatçı da eserlerini yazarken özgünlüğünü elden 
düşürmemelidir.

Kavgadan sonra Ali T… hastaneye kaldırıldı.

Her yerde sen, duvarlarda, aynalarsa, saatlerde…

-Kimsin sen?
- …

Yukarıdaki cümlelerde üç noktanın (…)örnek kulla-
nımları verilmiştir. 

10-Üç noktayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisiyle ilgili bir örnek kullanımı yoktur?

A. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik 
bırakılan cevap¬larda kullanılır.
B. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek 
veya ifadeye güç katmak için konur.
C. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı 
açık yazılmak is¬tenmeyen kelime ve bölümlerin 
yerine konur.
D. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonu-
na konur.

Noktalı virgül(;)  cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür 
veya takımları birbirinden ayırmak için de konur.

8-Aşağıdaki noktalı virgül kullanımlarından han-
gisi bu açıklamanın örneğidir?

A. Fatma; Deniz ve Ece’den yaşça daha büyüktür.
B. Babam geldi, odaya geçti; annem mutfakta yemek-
leri hazırladı.
C. Rize, Samsun Karadeniz’de; Urfa, Batman Güney-
doğu’da bulunur.
D. İstanbul’a gittim, müzeleri gezdim; arkadaşlarım 
beni kıskandı, fotoğraflarıma beğeni bile atmadı.

Birinci soru (  ) ikinci soru yirmi puan (   ) üçüncü 
soru (  ) dördüncü soru 30 puandır(  ) 

11-Yukarıdaki boş bırakılan parantez içine sırasıy-
la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

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

 “Bayram alışverişine çıkarak birçok şey aldım(  ) 
ceket, pantolon, ayakkabı(   ) 

12-Yukarıdaki parantez içlerine sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. İki nokta- nokta
B. Nokta- üç nokta
C. Noktalı virgül- üç nokta
D. İki nokta –üç nokta

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla göste-
rilen yere iki nokta konmalıdır?

A. Mektubunu zevkle okudum (  ) ne güzel şeyler 
yazmışsın.
B. Öğretmenliğe başlamamın tek sebebi var(  ) bir 
“Çalıkuşu” olmak.
C. Fransa, İngiltere, Azerbaycan (  ) Paris, Londra, 
Bakü
D. Hava kararmak üzereydi (  )birden bir uğuldu 
duyuldu. 
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CEVAP ANAHTARI

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