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5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kulla-
nımı yanlıştır?

A. Gelen, gideni aratırmış. 
B. Bizimle ileri geri konuştu, sonra da çekip gitti.
C. Bu konuda yalan, yanlış haberlere itibar etmeyin.
D. Değerli kardeşim, seni buraya ben çağırdım.

“Metin Bey, bu yıl şirketimizde emekli olunca yerini 
dolduramadık.”

6-Yukarıdaki cümlede virgülün kullanım görevi 
nedir?

A. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
konur.
B. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelime-
ler arasına konur.
C. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır.
D. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
konur.
Bibliyografik künyelerde sıralanan maddelerin arası-
na konur.
Yükleme uzak düşmüş özneden sonra konur.
Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki virgüle 
ait açıklamalara ait bir örnek cümle değildir?

A. Hava çok güzeldi, sen yine gelmedin.
B. Seni anlamak, sana inanmak istiyorum.
C. Hemşire, Ayşe Hanım’a alınmıştı.
D. Ahmet Ümit, Aşkımız Bir Roman, Yapı Kredi Yayın-
ları, İstanbul, 2019. 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgülün kul-
lanımı doğrudur?

A. Ya bizimle gelirsin, ya da gelmezsin. 
B. Sen erken uyudun mu, erken de kalkarsın.
C. Hayallerinin ardından koşarsan, umudun her daim 
olur.
D. Bilmezdim senin bu hallerini, çok farklıymışsın.

I. Mehtabı seyretmeyi, hayaller kurmayı, kendimde 
kalmayı özledim.
II. Peki, seni de dinleyelim.
III. Gidiyordum, sebepsiz gözyaşlarıma inat.
IV. Sevgi, saygı, merhamet kalmadı bu zamanda.

1-Yukarıdaki cümlelerde virgül kaç farklı görevde 
kullanılmıştır?

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

2-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde virgül farklı 
görevde kullanılmıştır?

A. Hayır, ben de bu işi onaylamıyorum.
B. O, bisikleti iki günde kırıvermiş.
C. Hasta, bakıcıya kızıyordu.
D. Genç, çocuğa bağırınca tepki gösterdim.

3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi virgüle ait bir 
kullanım değildir?

A. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için konur.
B. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelime-
ler arasına konur.
C. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten 
sözlerden sonra konur.
D. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin 
bitimine konur.

“Kardeşim ,en küçük olan, oyun oynarken düşüp 
ayağını kırmış.

4-Yukarıdaki cümlede virgülün görevi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli-
me gruplarının arasına konur.
B. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
C. Tırnak içinde olan alıntı cümlelerden sonra konur.
D. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
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Virgülün kullanımı ile ilgili bazı uyarılar vardır:

* Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra 
virgül konmaz.
*Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçların-
dan önce de sonra da virgül konmaz
* Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanı-
lan da / de bağlacından sonra virgül konmaz.
* Şart ekinden sonra virgül konmaz.

12-Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki açıklamaların 
örneklerinden biri değildir? 

A. Eve geldiğinde beni göremeyince çok merak 
etmiş.
B. Sen yahut kardeşin bugün dükkâna muhakkak 
uğrasın.
C. Sen geldin de ben gelme mi dedim. 
D. Okuldan döndüğünde ödevlerini hemen yapma-
lısın.

Sanat sanatçıyla toplumun bütünlük oluşturduğu 
bir bağdır  Sanata ilgili olmak sanatı sevmekle başlar  
Toplumun her kesiminden çocuk genç yaşlı sanatla 
ilgilenmesi gerekir.

13-Yukarıdaki paragrafta kaç tane virgül kullanıl-
ması gerekmektedir?

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

“Bütün canlılar, insanlar hariç, doğanın düzenini 
bozmaz.” 

14-Cümlede yer alan virgülün özdeş kullanım özel-
liğine sahip olan noktalama işareti hangisidir?

A. Kısa çizgi
B. Noktalı virgül
C. Üç nokta
D. Eğik çizgi

I. Umut, umut, umut… bir insanın olmazsa olmazıdır.
II. Hayalimdeki şehre, İzmir’e, yerleşmek istedim.
III. Saatlerce uyumak, film izlemek, dolaşmak istiyo-
rum.
IV. Pazardan domates, biber ve patlıcan aldım.

9-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde virgülün 
kullanım görevi aynıdır?

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

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam 
karışıklığını gidermek için kullanılmıştır?

A. Bu, bahçenin tırpanıydı.
B. Ali, Mehmet bu yıl tatili hak ettiler.
C. Önce huzur verdin, sonra huzurumuzu bozdun.
D. Elbette, senin işini de hallederiz.

11-Aşağıdaki virgülün kullanım alanları ve örnek 
kullanımları verilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Ör: Canım Arkadaşım,
Sen gidince buralara hüzün çöktü

B Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

Ör: Uzaklara gittiğini, hayallerine kavuşmak 
istediğini anlattılar bize.

C Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 
sonra konur.

Ör: Bir gün toprakla bütünleşince anlarsın ger-
çeği, derdi dedem.

D Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş 
olan özneyi belirtmek için konur.

Ör:Uzmanlar, toplumsal meselelerde ani tepki-
den uzak durmayı önermektedir.
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1. C
2. A
3. D
4. B
5. C
6. D
7. B
8. D
9. B
10. A 
11. B
12. D
13. D
14. A


