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4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç kulla-
nılmalıdır?

a) İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 yılları dünya gene-
linde bir silahlanma yarışı hızlanmıştı.
b) Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Destanı 
şiirinde yaşananları bir kez daha gözler önüne ser-
mişti.
c) Sosyal medya üzerinden facebook, instagram, 
twiter sosyalleşmeye başladık
d) Biz insanoğlu doğaya en büyük zararı veren canlı-
larız.

5-Bir metinden bir bölüm alınmak istenmektedir. 
Metnin öncesi ve sonrası da vardır. Bu alınmayan 
bölümleri hangi noktalama işaretleri içerisinde 
göstermemiz gerekmektedir?

a) Köşeli ayraç- üç nokta
b) Parantez-iki nokta
c) Yay ayraç-üç nokta
d) Yay ayraç-soru işareti

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem veya 
soru işaretinin yay ayraç içerisinde gösterilmesi 
gerekir?

a) Adam, akıllı ! olduğunu söylüyor.
b) Eyvah ! Yine sınıfta kalmışım.
c) Neden ? Cevap vermeni bekliyorum.
d) Tüh, bütün işleri alt üst ettim!

Bahçıvan – (1)Başını sessizce kaldırarak) Kasımpatı 
çiçekleri bu havaları pek sever efendim

Sakıp Bey –(Hafif bir tebessüm ederek(2) Doğru 
dersin.

7-Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işareti getirilmelidir?

a) Yay ayraç- tırnak işareti
b) Tırnak işareti-yay ayraç
c) Tırnak işareti- tırnak işareti 
d) Yay ayraç- Yay ayraç

I. Kendi kusurunu ancak başkalarında görerek bilebi-
lirsin.  (Gazali)
II. DOKTOR — (Başını kaldırmadan) İsminiz nedir?
III. I.Dünya Savaşı (1914-1918) dört yıl süren bir savaş-
tır.

1-Aşağıdaki bilgilerden hangisi, yukarıdaki cüm-
lelerde kullanılan yay ayracın kullanım görevlerin-
den biri değildir?

a) Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgi-
lerini göstermek için kullanılır.
b) Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın 
hareketlerini, durumunu açıkla¬mak ve göstermek 
için kullanılır.
c) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışın-
da kalan ek bilgiler için kullanılır.
d) Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.

2-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraca ait 
değildir?

a) Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olma-
yan açıklamalar için kullanılır.
b) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler yay ayraç 
içine alınır.
c) Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, duru-
munu açıklamak ve göstermek için kullanılır.
d) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı 
kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç 
içine alınır.

3-Yay ayraç aşağıdakilerin hangisinde diğerlerin-
den farklı görevde kullanılmıştır?

a) Öğretmen söyleşi (Sohbet) konusunda bir yazı 
yazmamızı istedi. 
b) Şiirdeki mecaz-ı mürsel (ad aktarması) olan sözle-
rin altını çizdik.
c) Fabllarda intak (konuşturma) söz sanatına başvu-
rulur. 
d) Montaigne(Monteyn) denemelerinde birçok sos-
yal konudan söz etmiştir.
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Yay Ayraç ( ) Konu Testi CevaplarıYay Ayraç ( ) Konu Testi Cevapları
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