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5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgü-
lün kullanımı yanlıştır?

A. İnsanlara güvenmeyin; onlar sizi kandırır, sizi ken-
dilerine inandırır.
B. Ben, Ali ve Cem; sırasıyla Sivas, Malatya ve Kayse-
ri’yi gezeceğiz.
C. Öğretmen dersi anlatıyordu; ben hayallere dalıyor-
dum
D. Lahmacun, pide, sarma; muhallebi, güllaç, baklava 
benim olmazsa olmazlarımdır.

“Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları 
birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.”
6-Noktalı virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır?

A. Bu yazarımız; şiir, roman, hikâye türünde eserler 
vermiştir.
B. İnsanlar çalışmak, zengin olmak isterken; diğer 
canlılar varlıklarını sürdürmenin derdinde.
C. Aydın kişiler; toplumu aydınlatmalı, insanlara yol 
göstermelidir.
D. Hemen üzüldü, gözyaşı döktü; ben onu inandırıcı 
bulmadım.

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.
7-Noktalı virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır?

A. Berkcan, Mertcan ve Alican bizim takıma; Şevket, 
Mehmet ve Cevdet karşı takıma geçsin.
B. Hasan; Cansu ve Zehra’dan daha başarılı bir öğren-
ciydi.
C. Gelişmiş ülkeler; eğitime, bilime, sanata önem 
verir.
D. Ablam ders çalışıyor; ben telefonla zaman geçiri-
yor, TV izliyordum.

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgü-
lün kullanımı yanlıştır?

A. Senden iki şey bekledim; saygı ve merhamet.
B. Kitapları sevmek, hayatı anlamayı, dünyayı farklı 
görmeyi kazandırır bizlere.
C. Sen gel, konuyu anlat; Canan materyal hazırlasın, 
sunum yapsın.
D. Domates, biber, patlıcan; elma, ayva ve muz ala-
lım.

İkiden fazla eş değer öğeler arasında virgül bulunan 
cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. 

1-Noktalı virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır?

A. Ben ders çalışıyordum; kardeşim oyun oynuyor, 
keyfini ediyordu.
B. Aslı; Mehmet, Can ve Ahmet’ten borç para istemiş.
C. Yaşar Kemal, Elif Şafak, Zülfü Livaneli; Ortadirek, 
Aşk, Kardeşimin Hikayesi
D. Mangal için tavuk, pirzola, kuşbaşı; içecek için kola, 
ayran aldık.

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi noktalı virgüle 
ait bir kullanım değildir?

A. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları 
birbirinden ayırmak için konur.
B. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için konur.
C. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki 
ifadenin sonuna konur.
D. İkiden fazla eş değer öğeler arasında virgül bulu-
nan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül kona-
bilir. 

I. Annem etrafı topluyor, yemek hazırlıyordu; ablam 
yerleri siliyordu.
II. A sınıfında Ali, Veli; B sınıfından Hayriye, Cevriye 
yarışma için başvurmuş.
III. Hayat; umutlu olmayı, hayallerinle yaşamayı ister.
IV. Kırtasiyeden kalem, defter, çanta; mağazadan 
pantolon, gömlek aldık.

3-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalı vir-
gülün kullanım görevi aynıdır?

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

Yolcu(1) anılarından kopmayı (2) sıla hasreti çekmeyi 
istemez(3) O(4) sadece gitmek zorundadır. 

4-Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlerden hangi-
sine noktalı virgül getirilmelidir?

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

Noktalı Virgül (;) Konu TestiNoktalı Virgül (;) Konu Testi
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Noktalı Virgül (;) Konu Testi CevaplarıNoktalı Virgül (;) Konu Testi Cevapları

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


