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Ömer Hayyam ( ? - 1123 ) cebirdeki binom formülü-
nü bulan bilgindir.

6-Yukarıdaki soru işaretinin kullanım görevi nedir?

a) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşıla-
nan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
b) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin 
sonuna konur.
c) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen 
cümlelerin sonuna konur.
d) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırıl-
mak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde 
ünlem işareti kullanılır.

I. İbni Firnas ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden önce 
1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleşti-
ren âlimdir.
II. Seni beğenmiyor muyum? dedi.
III. Ali, yanına oturan çocuğa:
      -Adın?
IV. Gitmek mi kalmak mı zor olan bir türlü karar vere-
medim?

7-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde soru işareti 
doğru kullanılmıştır?
a) I-III    b) II-III
c) II-IV    d) I-IV

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı?
Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin 
bugünden başlamıyorsun?
Kız, güzel (?) olduğunu söylüyormuş.

8- Yukarıdaki cümlelerde kullanılan soru işaretle-
rinden kaç tanesinin kullanımı doğrudur?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

9-“Bugün öğretmen gelir mi ki?”  Cümlesindeki soru 
işaretinin cümleye kattığı anlam nedir?

a) Küçükseme
b) Olasılık 
c) Azımsama
d) Onaylatma 

1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi soru işaretinin 
kullanım görevlerinden birisi değildir?

a) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşıla-
nan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
b) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırıl-
mak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde 
ünlem işareti kullanılır.
c) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin 
sonuna konur.
d) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen 
cümlelerin sonuna konur.

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti kon-
malıdır?

a) Bu işi kimin yaptığı belli değil
b) Bize neden söylemediğini bilmiyorum
c) Gelecek mi gelmeyecek mi söylemedi
d) Buralarda tez zamanda gidecek mi

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin 
kullanımı yanlıştır?

a) Ali Kuşçu : ( ? - 1474 ) Ünlü Bir Türk astronomi ve 
matematik bilginidir.
b) Neden ağladığını bir türlü anlamadım?
c) Katip bana doğru döndü:
Adın soyadın?
d) Çok uzaklarda kiminle gideceksin?

İnsan bir mutlu oldu mu her şeyi güzel görür(1) Gö-
zümüz nerede bir güzellik varsa hemen onu algılar(2) 
Kötülük mü(3) Elbette, görmek isteyen kim varsa onu 
da görür.

4- Yukarıdaki paragrafta numaralı yerlerden han-
gisine soru işareti gelmelidir?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

Ayrılacak mıyız sevdiklerimizden, kimse bizimle gel-
meyecek mi, biz gittikten sonra herkes işine devam 
mı edecek Of, ne garip bir duygu böyle

5-Yukarıdaki paragrafta kaç soru işareti kullanıl-
ması gerekmektedir?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4
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Soru İşareti (?) Konu Testi CevaplarıSoru İşareti (?) Konu Testi Cevapları

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


