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5-Aşağıdaki seçeneklerdeki cümlelerden hangisi-
nin sonuna üç nokta gelmelidir?

A. Artık buralar çok soğuk
B. Mehtap ve deniz sensiz geçen günleri aramaktaydı
C. Kim bilir belki de özlemiştir; denizi, mehtabı ve 
yalnızlığı
D. Serin sular, ötüşen kuşlar ve ben 

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
Başta, ortada veya sonda alınmayan bölümleri gös-
termek için konur.
Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için 
konur.

6-Yukarıdaki üç noktanın kullanım özellikleri ör-
neklediğimizde hangi cümle dışta kalır?

A. Hey çocuklar...hey!.. Beni tarafa doğru gelir misi-
niz?
B. Ve sevda biter, hüzün mevsimi başlardı. Sevenler 
kim bilir belki de kavuşamayacaktı…
C. Özgürlük, ruhunda yaşadığınla alakalıdır… Çok 
sonraları ruhun da tutsak olmaya başlar.
D. Dostlar, her zaman yanınızda kalabilmeyi beceren 

Bahçıvan kapının çalındığını duyar:
— Kimsiniz?
— …
— Kime geldiniz, adınız nedir?
— …
7-Yukarıda üç noktanın kullanım görevi hangisi-
dir?

A. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için 
konur.
B. Seslenmede anlatımı pekiştirmek için konur.
C. Yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap için konur.
D. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonu-
na konur.

Gökyüzünde uçuşan martılar (1) Bize gülümseyen sı-
cak güneş (2)Gölgelerimiz arkadaşımız oldu her daim 
(3)Aydınlığa açılan kapılar, umutlar(4)

8-Numaralı yerlerden hangisine üç nokta gelmez?

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

1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üç noktaya ait 
bir kullanım değildir?

A. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan keli-
me veya bölümlerin yerine konur.
B. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dola-
yı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin 
yerine konur.
C. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki 
ifadenin sonuna konur.
D. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için 
konur.

Hiçbirini bulamadık(1)
Kendimize hüzünler icat ettik(2)
Avunamadık(3)
Yoksa biz(4)
Bu dünyadan değil miydik?

2-Yukarıdaki numaralı yerlerin hangisine üç nokta 
getirilmelidir?

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

 İz bırakmadan silinmek  bir kurbağa gibi gebermek  
bütün rüyalarımızla  bütün acılarımızla yok olmak  
İnsan zekâsı bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor 

3-Yukarıdaki paragrafa kaç tane üç nokta getiril-
melidir?

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

4-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde üç nokta 
yanlış kullanılmıştır?

A. Mağduriyetini giderilmesi için A… şehrine tayin 
istedi.
B. Hayaller, umutlar, kaygılar… hiç bitmeyen şeyler-
dir.
C. …aniden bir fırtına belirdi. Tüm ağaçlar rüzgarlarla 
raks etmeye başladı…
D. Kaybolmaktı, bütün insanların arasındaki tek 
arzum…
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Hele martılar, hele martılar
Her bir tüylerinde ayrı telaş
Gün olur, başıma kadar mavi
Gün olur başıma kadar güneş
Gün olur, deli gibi

13-Yukarıdaki kaçıncı dizelerin sonuna üç nokta 
getirilmelidir?

A. 1-3 B. 2-5 C. 3-4 1-5

Doğum günümde  ne güzel hediyeler geldi: oyun-
cak, kalem, kitap, kazak…

14-Yukarıdaki üç noktanın kullanım görevi nedir?

A. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonu-
na konur.
B. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bıra-
kılan cevaplarda kullanılır.
C. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek 
veya ifadeye güç katmak için konur.
D. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan keli-
me veya bölümlerin yerine konur.

I. Çocuk çok farklıydı: anlayışlı, zeki, merhametli…
II. Son bir kurşun kalmıştı. Şakağına dayamış bekliyor-
du…
III. Sofrada sarmalar, dolmalar, içliköfteler, salatalar… 
her şey vardı.
IV. Sen çok ş… bir insansın! İnsan bile değilsin!

15-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde üç noktanın 
kullanım görevi özdeştir?

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

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın 
kullanımı yanlıştır? 

A. Nişanlısı Özge Y… o günden sonra hiçbir yerde 
görülmedi.
B. Mağazadan iki şey aldık: takım elbise, gelinlik…
C. Seni b… herif! Bıktım ulan senden!
D. Birçok arkadaşım ziyarete geldi beni: Ali, Ayla, Ata, 
Aslı…

Bir yanda büyükler, kibarlar, damarlarında mavi kan 
akanlar var, onlar doğruları bilirler, onların bilmesin-
den bir kötülük gelmez; ama küçüklere, kibar olma-
yanlara, kölelere sakın açmayın!... 

10- Yukarıdaki parantez içine hangi noktala işareti 
ve işaretleri getirilmelidir?

A) !..    B) !
C)…!      D)… 

11-Aşağıdaki seçeneklerdeki cümlelerden hangisi-
nin sonuna üç nokta gelmelidir?

A. Derinlerde saklıydı mazimiz
B. Solgun yüzler, durgun hayat, mutsuz gece ve 
sensizlik
C. Baharı bekleyen kumrular gibiydik
D. Sakın unutma sana yaptıklarımı

“Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!”

12-Yukarıdaki üç noktanın kullanım görevi nedir?

A. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonu-
na konur.
B. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bıra-
kılan cevaplarda kullanılır.
C. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek 
veya ifadeye güç katmak için konur.
D. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan keli-
me veya bölümlerin yerine konur.
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Üç Nokta (...) Konu Testi CevaplarıÜç Nokta (...) Konu Testi Cevapları

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


