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1-Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanıl-
maz?

A. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna 
konur.
B. Cümle içinde ara sözleri göstermek için konur.
C. Heceleri göstermek için kullanılır.
D. Adres yazarken apartman numarası ile daire numa-
rası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

2-Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa 
cümlenin anlamı değişir?

A. Yaramaz, kardeşinin oyuncağını kırmış.
B. Başarılı, çalışkan kişileri herkes sever.
C. Dayısına, büyük dayısına, gitmiş.
D. Evet, bu olayları da burada kapatalım.

5-Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Bilinmeyen doğum, ölüm tarihlerini göstermek 
için soru işareti (?) kullanılır.
B. Bilginin şüpheyle karşılandığı durumlarda ünlem 
işareti (!) kullanılır.
C. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kısa 
çizgi (-) kullanılır.
D. Yabancı sözcüklerin Türkçe okunuşlarını parantez 
( ) kullanılarak açıklanır.

6-Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama yanlış-
lığı yapılmıştır?

A. Görevlerini yerine getiren, akıllı bir çocuktu.
B. Bile, bile bu soru yanlış yapılır mı?
C. Öğretmenleri ona : “Çok çalışmalısın.” dedi.
D. Bütün gün parka arkadaşlarınla mı oynadın?

Eyvah(  ) süt taştı(  ) Annem yine bana bağıracak(  ) 
kızacak(  ) 

4-Yukarıdaki boş bırakılan parantez içine sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

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

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti-
nin (‘) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Ardalar bizim binanın 4’üncü katında oturuyor.
B. Bu akşam TV’de güzel bir film oynayacak.
C. Dünya’daki mutluluğu yalnızlıkta bulmuş.
D. Az sonra Taksim Meydanı’na gideceğim.

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti 
(“ “) yanlış kullanılmıştır?

A. “İşte o zaman bu iş biter” demektir. 
B. Yazarın “İtiraf ” romanının konusu çarpıcıydı.
C. Atalarımız “Borç yiğidin kamçısıdır.”derdi. 
D. Elbette “çalışmak” zekâdan önce gelir. 

Öğretmen, tüm azmiyle biriktirdiği ne varsa öğrenci-
lerine aşılayan kişidir.

3-Yukarıdaki cümlede virgülün(,) kullanım görevi 
nedir?

A. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli-
me gruplarını ayırmak için kullanılmıştır.
B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıl-
mıştır.
C. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır.
D. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için kullanılmıştır.



Kocaman evi bir saatte (  ) temizlemiş. 

9-Cümlesindeki parantez içine hangi noktalama 
işareti getirilmelidir?

A. Virgül
B. Soru işareti
C. Ünlem işareti
D. Üç nokta

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
yanlışlığı yoktur?

A. İhtiyar adam biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkı-
yor” diye mi sormuş? 

B. İhtiyar adam, biletçiye; “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” diye mi sormuş? 

C. İhtiyar adam, biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” diye mi sormuş? 

D. İhtiyar adam, biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” Diye mi sormuş? Ali, dilekçesini yazdıktan sonra dilekçesinin sol alt 

bölümüne adresini yazmıştır. 
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10-Yukarıdaki noktalama işaretlerinden hangisi-
nin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? 

A. Noktanın
B. İki noktanın
C. Kısa çizginin
D. Eğik çizginin

Kasaptan piknik için 2kg et(  ) 3kg tavuk (  ) fırından 
yirmi ekmek aldım. Bu kadar ekmeği kim yiyecek 
diye düşünmeyin(   )Bizde ekmek yiyen o kadar çok 
ki (   ) 

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

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

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( ) 
kullanımı yanlıştır?

A. Yunus Emre’nin (1240?-1320) tasavvuf edebiyatın-
da yeri büyüktür. 
B. (Katile yalvarırcasına yaklaşır.) 
    —Ne olur öldürme beni?
C. Shakespeare (Şekspir) dünyada en çok okunanlar 
arasında yer almaktadır.
D. En sevdiğim şehri (Paris’i) çok özledim.

I. Saat ve dakika arasında iki nokta konur.
II. Ara sözleri göstermek için virgül ve kısa çizgi 
kullanılır.
III. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmada kesme 
işareti kullanılır.
IV. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin so-
nunda üç nokta kullanılır.

11-Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangile-
rine yanlış bilgi verilmiştir?

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

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