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Bizim kadar ders çalışsaymış dünya birincisi olurmuş 
(!) ama ders çalışmaya fırsat bulamıyormuş (!).

5-Yukarıdaki cümledeki ünlem işareti niçin kulla-
nılmıştır?

a) Söze alay veya küçümseme anlamı katmak için
b) Bir durumdan duyulan üzüntüyü belirtmek için
c) Söylenen bilginin kesinliğinden duyulan şüpheyi 
belirtmek için 
d) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşıla-
nan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

I. Hey, dostum bu tarafa bak!
II. Ah canım! Nasıl da korkmuş öyle.
III. Vah vah! Senin durumun hiç iyi değilmiş.
IV. Güya sülalenin en zeki(!) çocuğu oymuş.

6-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ünlem işare-
tinin kullanım görevi özdeştir?

a) I-II    b) II-III
c) I-III    d) II-IV

Ya gurur  ne yapacağım senle şimdi
sakin ol ruhum
Belki bir diğer baş devralır
Üzerime döktüğün zehri

7-Şiirden alınmış bu bölümün kaçıncı dizesine 
ünlem işareti getirilmelidir?

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

“Onun ne kadar yardımsever biri olduğunu hepimiz 
biliyoruz.”

8-Yukarıdaki cümlede hangi kelimeden sonra ün-
lem işareti kullanılırsa cümleye alay, küçümseme 
anlamı katmış oluruz?

a) Biliyoruz
b) Hepimizi
c) Yardımsever
d) Ne kadar

 Fakat pişmanlığını görüyorum(1) Bu yüzden de 
seni kurtaracağım(2)  Yalnız bir daha asla yaramazlık 
yapma(3)  İşte, sirke verdiğin bu parayı al. Sakın yok 
yere harcama(4)

1-Pinokyo masalından alınan bu bölümde numara-
lanmış yerlerin hangisine ünlem işareti getirilme-
lidir?

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

2-Aşağıdakilerin hangisi ünlem işaretinin kullanıl-
dığı yerlerden değildir?

a) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları 
anlatan cümle veya ibarele¬rin sonuna konur.
b) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
c) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşıla-
nan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
d) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırıl-
mak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde 
ünlem işareti kullanılır.

3-Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama işaret-
leri bakımından doğrudur?

a) Eyvah! Yine sütü taşırdım!
b) Eyvah, Yine sütü taşırdım!
c) Eyvah! yine sütü taşırdım.
d) Eyvah, yine sütü taşırdım!

-Ne olur affet beni oğlum Ne olur affet
-…
-Pişmanım oğlum Hem de çok pişmanım.
-…
-Ne olur cevap ver oğlum 

4-Yukarıdaki konuşmalara kaç ünlem işareti geti-
rilmelidir?

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

Üç Nokta (!) Konu TestiÜç Nokta (!) Konu Testi
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Üç Nokta (!) Konu Testi CevaplarıÜç Nokta (!) Konu Testi Cevapları

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


