NOKTALAMA İŞARETLERİ
1.Korkuyla ( ) “Bana niçin kızdın ( )”diye sordu ( )
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç
Yukarıdaki cümlede parantez içindeki yerlere,
nokta(...)yanlış kullanılmıştır?
A) Başarının temel koşulu: Bilgi, disiplin,
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
çalışma...
A) ( : ) ( ; ) (...)
B) (; ) (? ) ( ! )
B) Bu haberi ...den duydum.
C) (: ) (? ) ( . ) *
D) (, ) (! ) ( . )
C) Haydi çocuklar başarıya...
D) Çok dikkatlidir benim babam...

2. “Ah, o günleri bir görebilsem”cümlesinin
sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
A) Ünlem işareti *
B) Soru işareti
C) İki nokta
D) Noktalı virgül

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
(?) işareti konmaz?
A) Çikolatalı pastayı mı seviyorsun
B) İstanbul’a taşındığını kimden duydun
C) Sen de mi onun gibi düşünüyorsun
D) Ne hakla karışıyorsun, diye bağırıyordu*

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti
yanlış kullanılmıştır?
A) Nigâr’lar dün gece yola çıktı.*
B) TBMM’de yani yasa görüşülüyor.
C) Saat 13’te orada olmalıyım.
D) Biz Atatürk’ler yetiştiren bir ulusuz

8. “Kadın işlerini çok güzel yapıyordu.”
cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül
getirilirse anlam değişir?
A) Kadın *
B)İşlerini
C) Çok
D)Güzel

9.”Kesme işareti, kısaltmalardan sonra gelen ekleri
ayırır. Gelen ek kısaltmanın okunuşuna uyar.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A) Öğleden sonra TRT’ye gittim.
B) Kimsesiz yavrular ÇEK’te kalır.
C) Aldığınız malın KDV’sini ödeyiniz.
D) SSK’na ödenecek pirim bedelleri artırıldı.*

5.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ”^” düzelte
işareti kullanılmaz?
A) Dikkat *
B)Yadigar
C) Katip
D)Dükkan

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalı
virgül(; ) yanlış kullanılmıştır?
A) Sözelden en çok Türkçe’yi,
coğrafyayı;sayısaldan ise matematiği daha iyi
yapıyor.
B) Seninle sinemaya giderim;ama, masrafları sen
karşılarsın.
C) Tıp, dişçilik öğrencilerinden ikişer; hukuk
öğrencilerinden üçer milyon lira alınacak.
D) O günlerde özlemini çektiğimiz iki şey vardı;
yenilik ve çağdaşlaşma.*

6. Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır( ) Dengeli
beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( , ) (...) *
B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( : ) (; ) ( , ) ( . )
D) ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)

11. Virgül (,) ,aşağıdakilerin hangisinde yanlış
yerde kullanılmıştır?
A) Sabahları kalkar,kahvaltısını yapar, işine gider.
B) Güzel, yeni, kırmızı paltosunu giymişti.
C) Cıvıl,cıvıl kuşlar,dallarda ötüşüyordu.*
D) Oraya, o ıssız yere, bir daha gitmeyecekti.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç
nokta (...) konulmaz?
A) Onunla karşılaşmayı öyle çok istiyorum ki
B) Buralara kadar gelip de seni görmeden gitmek
C) Oraya aynı mevsimde bir daha gidebilirsem
D) Şiir çevirisi alnında iki büyük ada var: Orhan
Veli ve Can Yücel*

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta ( :
) yanlış kullanılmıştır?
A) Ustanın emirleri hiç bitmiyordu: Çalış, erken
gel...
B) Türkiye’nin en gelişmiş kentleri şunlardır:
İstanbul, İzmir, Ankara...
C) Sinema dağıldı: kardeşim ortalıkta yoktu.*
D) Tek sevdiğim arkadaşım vardı: Jale.

14.Aşağıdakilerin hangisinde kesme ( ‘ )
işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Yahya Kemâl’in Ankara için söylediğisöz
meşhurdur.
B) Beyoğlu’nun sokakları gizemlidir.
C) Hollanda’lı baçınalar dikmiş bu lâleleri.*
D) İstanbul’un taşı toprağı altındır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Ağladı, sızladı, istediklerini aldırdı.
B) O da sever mi benim sevdiğim şeyleri?
C) Devamlı çalışır; bir şeyler alıp satardı.*
D) Annem, en sevdiğim varlık, beni aramadı.

16.Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Babası DSİ’nde çalışıyormuş.*
B) TEK’ten bir yetkili gelmiş.
C) Prof. Dr. Halil Ersoylu geldiler mi?
D) THY’nin uçağı gecikmiş.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç
işareti,farklı görevde kullanılmıştır?
A) Ataç’ın düzyazı türleri( roman,
öykü,denem)üstüne oldukça ilginç görüşleri
vardır.*
B) Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere
sıfat
( önad)denir.
C) Eleştirilerin nesnel (obejeltif) olmayan
nedenlere bağlanması, onu başarısız kılıyordu.
D) Bu parçada vurgulanan (üstünde durulan)
düşünce nesnel olmaktan uzaktır.

18. “Kimi eylemler bir oluş bildirir:sararmak,
büyümek, buruşmak...”
Bu cümlede üç noktanın(...) kullanılış gerekçesi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma.
B) Biz alıntının atlanılan yerlerini belirtme.
C) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu
belirtme.
D) Benzer örneklerin sürdürüleceğini gösterme.

19. Babam mı (I) Babam (II) babam garip bir
adamdı (III) Küçükken beni bahçeye çıkarır (IV)
yıldızları gösterirdi (V)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere, sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) ( ? ) ( ! ) ( . ) (, )( . )
B) ( ? ) (...) (. ) ( , ) ( . )*
C) ( ? ) ( , ) ( (, ) ( . ) (. )
D) ( , ) (...) (. ) ( , ) ( . )

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş
parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;)
getirilmelidir?
A) Verdiği bu eser bir roman m ı( ) yoksa uzunca
bir öykü mü?
B) “Hey ( ) buraya bak.”diye bağırdı.
C) Kitabımın iki baskısını övenler olduğu gibi ( )
yerenler de oldu.
D) Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür ,badem
gözlü olur.*

21.Kesme işareti (‘ )işareti aşağıdaki cümlelerin
hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Oğlum bile o kitapların 100’ünü okudu.
B) Ülkesinde 4’milyon işsiz varmış.*
C) Bugün işe başvuran 11’inci kişi.
D) Konsere saat 19’da gitmeliyiz.

22. Kendi kendine ( )
( )Yine kiracılar ( )yine kiracılar ( )
Parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (? ) (-) (,) (!)
B) (: ) (-) (, ) (...)*
C) (: ) (-) (; ) (...)
D) (!) (-) (.) (...)

23.Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti
yanlış kullanılmıştır?
A) Siz’de toplantıya gelmediniz.*
B) 27.01.1999’da on dört yaşına gireceğim
C) Dr. His Bey’i mi aradınız?
D) Cumhuriyet 1923’te ilân edildi.

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti koymak yanlış olur?
A) Yarın kiminle konuşacaksınız
B) İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir*
C) Bu işin yanlışlığı size söylendi mi
D) Bugün hangi derse çalışacaksın

25. Merak ediyordum; yanındaki kimdi (I)
Kardeşi mi (II) yoksa arkadaşı mıydı (III) Niçin
benimle tanıştırmamıştı ( IV)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden
hangisine soru işareti konulmaz?
A) I
B) II *
C)III
D) IV

26. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde kesme
işareti yanlış kullanılmıştır?
A) 1998’den itibaren burada çalışacağım.
B) Bu anket 5’bin kişiye uygulandı.*
C) Otobüs 16’da hareket edecek.
D) Biz 5’inci katta oturuyoruz.

27. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa,
cümlenin anlamı değişir?
A) Küçük, şekerliği bana ver.*
B) O, şimdi daha iyi düşünebiliyor.
C) İşçiler verilen söz üzerine dağıldı.
D) Kardeşim, evde annemle birlikte kaldı.

28. ”Yalnız iken bile fena bir şey söyleme ( )
yapma ( ) başkalarının yanında utanmaktansa ( )
kendi kendine utanmayı öğren.”
Yukarıdaki cümlede parantezle belirtilen yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
konulmalıdır?
A) ( . ) ( . ) ( , )
B) ( , ) ( ; ) ( , )*
C) ( . ) ( ; ) ( , )
D) ( ; ) ( , ) ( ! )

29. Büyük bir yazar diyor ki ( ) “Yüzünüz çarpıksa
aynaya kızmayın ( ) o ( ) her şeyi olduğu gibi
gösterir.”
Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) ( : ) ( ! ) ( , )
B) ( ; ) ( ; ) ( , )
C) ( : ) ( ; ) ( , ) *
D) ( , ) ( ! )( , )

30.Yerinden kalktı ( ) televizyona doğru yürüdü ( )
öfkeyle televizyonu kapattı ( )
Cümlede boş bırakılan yerlere ,sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) ( , ) (, ) ( . )*
B) (. ) ( . ) ( ! )
C) (. ) (; ) (! )
D) (. ) ( , ) (...)

31. Aşağıdakilerin hangisinde parantezin
kullanımı yanlıştır?
A) Zuhuri – (Hamza’yı tutarak) Hey...yahu...
görmüyor musunuz?
B) Verem ( tüberküloz) bulaşıcı bir hastalıktır.
C) Dün (otobüs biletimi) almayı unutmuşum.*
D) Cahit Sıtkı’yı (1910-1956) genç yaşında
kaybettik.

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti konur?
A) Bunu bana nasıl yaparsın
B) O günlerin özlemiyle yaşadı
C) Annesi onu güzelce giydirdi
D) Nasıl da değişiyor insan*

33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış
yerde kullanılmıştır?
A) Polis , arabasına binip hızla uzaklaştı.
B) Nehrin suları köpüre, köpüre akıyordu.*
C) Açıkgözün biriydi, ona güvenemezdik.
D) O, ablamla aynı lisede okumuştu.

34. Üç nokta hangi cümlede doğru
kullanılmıştır?
A) O, benim için örnek bir insandır...
B) Hava öyle soğuk ki...*
C) Düşündüklerimi çekinmeden söylerim...
D) Oraları adı adım bilirim...

35.” Buraya gelişimin iki nedeni var”cümlesinin
sonuna , aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangisi konmalıdır?
A) iki nokta *
B) ünlem
C) noktalı virgül
D) nokta

38.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı vardır?
A) Hepimiz Atatürkçülüğü iyi kavramalıyız.
B) Tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak.*
C) “Sen bu işten anlamazsın”dedi.
D) Köroğlu, zulme başkaldırıdır.

39. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konulmaz?
A) Akşama kadar nerelerdeydin
B) Bu sözleri sana kim öğretti
C) Hava nasıl oralarda, üşüyor musun
D) Şimdi kendimi tanıyamıyorum*

40. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün
kaldırılması anlam karışıklığına yol açar?
A) Bu, senin kitabın değil mi?
B) Hangisi, evden çıkmak zorunda?
C) Kendisi, konuyu bilir mi acaba?
D) O, kazada annesini kaybetti.*

41.Karayelin yakıp kavurduğu ekine ”karakavruk”
derler ( )cılız ( ) boysuz ( ) bereketsiz ( )
cümlesinde boş bırakılan yerlere sırası ile
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) (, ) ( , ) (! )
B) ( ; ) ( , ) ( , ) (...)*
C) (. ) ( , ) ( , ) ( ...)
D) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( .)

36.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak
işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Ömer Seyfettin’in, “Diyet”öyküsünü çok
severim.
B) Atalarımız: “Ağaç yaş iken eğilir.”demişler.
C) Okuyanı etkileyen manzum yazılara
“şiir”denir.
D) En işlek yapım ekleri : “-lik,-li,-ci...”*

37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Dersimiz 8.30’da başlıyor.
B) Komşumuz THY’de çalışıyor.
C) Her şey A’dan Z’ye incelendi.
D) Başarılarınla aile’cek övünüyoruz.*

42.Övülmek isteği kutlu bir istektir ( )kişinin işini
sahiden benimsediğini ( ) toplumu ( ) insanlığı
özünden üstün bilip ( ) onlara yaranmak için
çalıştığını gösterir.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) (; ) ( , ) (, ) (, ) *
B) (: ) ( , ) ( , ) (; )
C) (; ) (, ) (; ) ( ,)
D) (: ) (, ) ( ; ) (, )

43. “Birbirlerine, kendini beğenmişlik hususunda
benzeyen bu iki kişi, şu önemli noktada
ayrılırlar”cümlesinin sonuna aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) *
B) ( , )
C) ( ? )
D) ( . )

44. “ Şimdiki gibi (I ) güler yüzlü (II ) sevimli ( III )
bilgili ( IV ) Öğretmenler yoktu.”cümlesinde
virgül nerede yanlış ve gereksiz kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV*

45.Tren kalkınca bay şuraya oturacak ( ) şuraya
başını ( ) şuraya ayaklarını yerleştirip
yatacak.”cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (: ) ( , )
B) ( ! ) ( , )
C) ( ; ) ( , )*
D) ( . ) ( , )

46. Aşağıdakilerin hangisinde (–) işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Yer-gök duman olmuştu.*
B) Yeni yol Ankara-İstanbul arasını kısaltıyordu.
C) Hiddetle:
–Ne var,dedi
D) “-ci” işlek eklerden biridir.

47.”Meydanda kimler yoktu ki ( ) bürokratlar ( )iş
adamları ( ) işçiler ( ) “
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) (! ) ( , ) ( ; ) (...)
B) ( ; ) ( , ) ( ; ) (...)
C) ( : ) (, ) ( , ) (...)*
D) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )

48. “Duracak bende ( ) resimlerdeki haliyle
zaman ( ) kalacak aynı günler ( ) bu şahıslar ( )bu
mekân ( )”
cümlesinde bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . ) * B) ( , ) ( : ) ( , ) ( , ) ( ! )
C) ( , ) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( ! )
D) (. ) ( , ) ( : ) ( , ) (...)

49. Aşağıdakilerden hangisi kesme işaretinin
kullanım yerlerinden biri değildir?
A) Özel adlara getirilen çekime eklerini ayırmak.
B) Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak.
C) Sayılara getirilen ekleri ayırmak.
D) Özel adlara gelen yapım eklerini ayırmak.*

50.Aşğıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti
yanlış kullanılmıştır?
A) Öğrenciler –ki’nin yazımına dikkat etmiyorlar.
B) Adana’nın sıcak insanlarını başak yerde
bulamadım.
C) Atatürk’çü düşünceleriyle gençlere ışık
saçıyordu.*
D) Çocuklarını Ankara’da bırakmıştı.

51. “Bütün bunlardan şu sonuca varıyoruz ( )
Umutsuzluk ( ) seçme yapmamak değil ( ) bir
eylemsizliği sürdürmektir ( )”
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A) ( : )( , ) ( , ) ( . ) *
B) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( . )
C) ( : ) ( , ) ( , ) ( ! )
D) ( : ) ( , ) ( ; ) ( ...)

52.Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru
işareti konmaz?
A) Buradan erken mi ayrılacaksın
B) Onu ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum*
C) O toplantıya kimlerin katılacağını biliyor
musun
D) Hangi köye giymeyi düşünüyorsunuz

53.Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı
yapılmamıştır?
A) Yarışmada 3.üncü olmuş.
B) 5.nci katta oturuyorum.
C) Bu yıl 7.sınıfa geçtim.*
D) Sınavda Adana 1.incisi oldum.

54.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
işareti koymaya gerek yoktur?
A) Cümleyi tanımlayınız*
B) Nereden tanıyorsunuz
C) Niçin beni aradınız
D) Ağaçlar meyveye durdu mu

55.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç
nokta getirilmez?
A) Hele bir erken gelmesin eve
B) Bir de insanı çileden çıkarmıyor mu
C) Sözcük türleri şunlardır: İsim, sıfat
D) Sen olsan sormaz mısın ne iş yaptığını

56.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Coğrafyanın C’ sini bilmiyor.
B) Ankara’lıları herkes seviyor.*
C) Kendisi TRT’nin emekli spikeridir.
D) Bu yaz İngiltere’ye gidecekmiş.

57.Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti
yanlış kullanılmıştır?
A) Ulaştırma Bakanı ABD’ye gidiyor.
B) “Ankara’ya gidiyorum.”dedi.
C) Bursa’lı olduğunu neden söylemedin?*
D) A’ dan Z’ye bütün konuyu ezberledim.

58.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın
kullanımı yanlıştır?
A) Tren 14.30’da hareket edecek.
B) Y.S.E’ de çalışmaya başladı.*
C) 12.01.1983’te dünyaya geldim.
D) 10. Yıl Marşı’nı okudunuz mu?

59.Kısa çizgi ( - ) aşağıdakilerin hangisinde
yanlış kullanılmıştır?
A) 1986-1989 yılları arasında Ceyhan’da görev
yaptı.
B) İstanbul-Ankara karayolu deprem sebebiyle
kapalı.
C) Ayşe-teyzemin kızı- işyerinde başarılıymış.
D) Gökyüzünden irili-ufaklı kuşlar geçiyordu.*
60.Ünlem işareti( ! ) aşağıdaki cümlelerin
hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Sınavı kazanacağını ( ! ) söylüyor.
B) Başkomutan haykırdı: “İlerle!”
C) Bahçe kapısından içeri daldı!*
D) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma,sakın.

61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
dolaylı tümleç görevli arasözü ayırmak için
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Şu eve, beyaz badanalı olana, girdiler.*
Masayı, mutfakta duranı, balkona çıkar.
Lamba, sokak lambası, yanmıyor.
Pembeyi, şeker pembesini, pek sever.

66.
1.
2.
3.
4.

Sana öyle çok öfkelendim ki...
Akşama kadar otur, ye, iç...
Bu haberleri M...’den duydum.
Marketten alış veriş yapmış;yağ, peynir,
zeytin...

Yukarıdaki cümlelerde üç nokta (...) kaç değişik
görevde kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4*

62. Aşağıdakilerden hangisinde virgül,
ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Köşedeki bakkal, dükkanını kapattı.
Tabii, sizinle bizde geleceğiz.*
Seyirciler sevinçle sanatçıyı alkışladılar.
Ud çalan, biraz sinirli gibi duruyor.

63.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konmaz?
A)
B)
C)
D)

Serap kaç gün kalacak
Evden çıktın mı doğru okula*
Burçin’i mi sordular
Sen ne diye kızdın

64.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı
virgül yanlış kullanılmıştır?
A) Esprileri duymamıştı; ama yine gülebiliyordu.
B) Erkenden kalkmış; kahvaltısını yapmıştı.*
C) Dinlenmeden okudu; fakat hiçbir şey
anlamadı.
D) Pazardan patlıcan, fasulye; erik, şeftali aldık.

65.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç
nokta (...)konmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Öyle çok sıkıldım ki*
Sen de mi işten çıkarıldın
Oturup da bir kahve içelim
Sen de biraz sus artık

67. “Ona büyük bir sabırla katlandım ancak o
bunun değerini bilmedi.”cümlesinde noktalı virgül
hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır?
A) büyük
B) sabırla
C) katlandım*
D) değerini

68.Aşağıdaki tarih yazımlarından hangisi
yanlıştır?
A) 15.8.1999
B)15 Ağustos 1999
C) 15. Ağustos 1999*
D) XV.IX.1999

69.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır?
A) Teyzem, Almanya’ya uçakla gidecek.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Ali’yi hiç bu kadar umutsuz görmemiştim.
D) Arkadaşım, beni İzmir’li bir çocukla
tanıştırdı.*

70.Aşağıdakilerin hangisinde nokta ile ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) IV. üncü Mehmet Osmanlı Padişahıdır.*
B) Saat 20.30’da iskelede bekliyorum.
C) 22.2.1999 günü toplantı var.
D) Eve çanak, çömlek,kaşık vb. şeyler aldık.
71. “Ömer Seyfettin’in en tanınmış yapıtları
şunlardır ( ) Bomba, Diyet, Kaşağı, Yüksek Ökçeler
( ) Bunlardan hangilerini okudunuz ( )
Bu parçada parantez içindeki boşluklara,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (: ) (. ) (?) *
B) (. ) (; ) (?)
C) (: ) (. ) (. )
D) (. ) (...) (.)

72. Siz beni tanıyamadınız mı?
Nereden tanıyayım?
Ben Küçük İsmail’im.
Tamam, şimdi hatırladım.
Yukarıdaki cümlelerde eksik olan noktalama
işareti hangisidir?
A) Tırnak işareti
B) Virgül
C) İki nokta
D) Konuşma çizgisi*

77.Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı
yerlerden biri değildir?
A) Bir cümleden ya da sözcükten sonra örnekler
açıklamalar sıralandığında*
B) Arasöz ve ara cümlelerin başında ve sonunda
C) Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin
sonunda
D) Yükleme uzak düşmüş cümleleri ayırmada.

73. “İhtiyar meşe ağacına yaslanıp kavalını çalmaya
başladı.”cümlesinde (,) virgül hangi sözcükten
sonra kullanılırsa anlam değişir?
A) ihtiyar *
B) ağacına
C) yaslanıp
D) çalmaya

78. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konmalıdır?
A) Bana neden öyle bakıyorsunuz,anlayamadım
B) Bir süre, bu iş nasıl bu noktaya geldi, diye
düşündüm
C) Ona bu gerçeği olduğu gibi anlatsak mı, ne
dersiniz.*
D) İçinde bulunduğum durumu, ona
söylemelimdim, bilemiyorum

74.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
ünlem (!) işareti konulmalıdır?
A) Gördünüz ki bu da bir işe aramadı
B) Yerinden kımıldamadı ki zavallı çocuk*
C) Senin de her şeyin olur çalışırsan
D) Bunu nereden çıkardın, toplantıya katılmamış
ki

75. “Ulusça, huzurlu (!) bir ülkede , mutlu
yaşıyoruz.”
Yukarıdaki cümlede ünlem işaretinin
kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Seslenme anlamı vermek için
B) Söylenenin tersini kastederek, dikkat çekmek
için*
C) Şaşkınlık bildirmek için
D) Öfke anlamı vermek için
76.Hangi cümlede tırnak işareti doğru
kullanılmıştır?
A) Babam: Çalışmak, “Başarının
anahtarıdır.”dedi.
B) Babam:”Çalışmak, başarının anahtarıdır.”
dedi.*
C) Babam:”Çalışmak, başarının anahtarıdır,” dedi.
D) “Babam Çalışmak başarının anahtarıdır.” dedi.

79. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak( “ ”)
işareti gereksiz kullanılıştır?
A) Bir adam:”Ellerim bomboş kaldı .”diyerek
ağlıyordu.
B) Böyle giderse,”Güneşin kavurduğu bir
çöldeyiz.”demektir.*
C) Decartes: “Düşünüyorum; o halde
varım.”demiş.
D) “Bir gün sen de deliler gibi seveceksin.”dedi
E) “Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.”de Köroğlu

80. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
(‘)işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Türkçe’den aldığı not çok düşükmüş.
B) Erzincan’lı bir arkadaşına yardım etmiş.*
C) Ankara’nın bu kesimine yazın su verilmiyor.
D) Çocukluğumun en güzel günleri Antalya’da
geçti.
81. Dizdarbaşı ( )
––Ali Usta dükkânını arayacağız ( ) dedi ( )
Koca Ali cevap verdi
––Niçin ( )
Yukarıdaki parantez içinde gösterilen yerlere,
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) ( ; ) (. ) ( . ) (? )
B) (: ) (. ) (. ) (! )
C) ( : ) (, ) ( . ) (? )*
D) (: ) (; ) (. ) (! )

82. Büyükbabam ona dönerek ( ) “Avcunu aç,
göster ( )” dedi.
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla ,
hangisi gelmelidir?
A) (: ) ( ;)
B) (. ) (! )
C) (: ) (! ) *
D) (...) (. )

83. Düşünüyordum; oturan kimdi (I) Amcam mı
(II) yoksa dayısı mıydı (III) Bana niye hiç
söylememişti (IV)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden
hangisinde soru işareti (? ) kullanılamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV

84. Karaya çıkan askerler, ak sakallı bir ihtiyarın
kendilerine doğru koştuğunu görünce ( )
––Dur ( )
Diye bağırdılar ( ) İhtiyar durmadı ( ) bağırdı ( )
––Ben Türk’üm , oğullar, ben Türk’üm!
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen
yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A) ( : ) ( ! ) ( . ) ( ; ) ( : ) * B) ( ! ) ( . )( , ) ( : ) ( ; )
C) ( ? ) ( , ) ( : ) ( , ) ( . ) D) ( : ) ( . )( , ) ( , ) ( .)

87. “Onun ailesini ne denli sevdiğini(!)biliyorum.”
Cümlesindeki ünlem işaretinin kullanım amacı ,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşırı coşkuyu vurgulamak.
B) Ünlem değeri taşıdığı için
C) Söze küçümseme, alay anlamı vermek.*
D) Dikkati özneye çekmek için.

88.Yaşlı ( ) doktora minnetle bakarak ( ) “Beni
kurtardınız ( ) çok teşekkür ederim ( )”dedi.
Cümlesinde boş bırakılan yerler hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( , ) ( . )
B) ( . ) ( : ) ( , ) ( . )
C) ( , ) ( ; ) ( , ) (... )
D) ( , ) ( : ) ( ; ) ( . )*

89. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konulmaz?
A) Hangi otobüsle döneceğimi bilmiyorum*
B) Ben mi çağırdım seni
C) Bütün suç onun mu
D) Söylemedin mi bu soruyu çözemediğini

90.Borçlarını ödeyebilmek için her şeyini sattı ( )
evini ( )arabasını ( )yazlığını ( )
Yukarıdaki cümlenin noktalama işaretleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ( ; ) ( , ) ( , ) (...) *
B) ( : ) ( , ) ( , ) (. )
C) ( ; ) ( , ) ( , ) (. )
D) (: ) ( , ) ( , ) (...)
85.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın
kullanımı yanlıştır?
A) Ne demişler: Ahirette iman, dünyada mekân.
B) Şimdi roman türlerine örnek verelim:Tahlil
romanı, macera romanı....
C) Ormandan canlılık fışkırıyordu: Çamlar
yemyeşildi, tavşanla,sincaplar oynuyordu.*
D) Okuduğu kitapları sayıyordu: Yaban, Handan,
Damga, Çalıkuşu...
86.”Kısaltmalardan sonra gelen ekler, kesme
işaretiyle ayrılır. Getirilen ek, kısaltmaya uygun
biçimde yazılır.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir
kullanım vardır?
A) Kurban derilerinizi THK’na veriniz.*
B) Buğdaylarımızı TMO’ya peşin satacağız.
C) Maddi yardımlarınızı ÇEK’e yapınız.
D) PTT’nin T’si özelleştirildi.

91.Aşağıdakilerden hangisinin sonuna üç nokta
konulması uygun olur?
A) Uzaktan ayak sesleri geliyor
B) Sabahları erken kalkar
C) Bu işe annesi çok sevinecek
D) O kadar acıktım ki*
92.Kısaltmalrdan sonra gelen ekler, kesme
işaretiyle ayrılır. Getirilen ek, kısaltmanın
okunuşuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A) İPRAŞ’nin tesislerini gezeceğiz.*
B) TMO’ya ürünlerini teslim ettiler.
C) TCDD’ye yeni sistem getiriliyor.
D) APS’ye koli vereceğim.

93. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin
kullanımı yanlıştır?
A) N’ olur çabuk gel.
B) Bundan İpek’in haberi yok.
C) Van Göl’ünü gezdiniz mi?*
D) İki yıl önce YSE’den emekli olmuş

94. Noktalı virgül, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde doğru kullanılmıştır?
A) Halk; önderini kaybetmenin acısını yaşıyordu.
B) Matematikten,müzikten dört; Türkçe’den beş
aldım.
C) Bu ülkede;daha çok bilim adamları
yetişecektir.
D) Gökyüzünde; kapkara bulutlar dolaşıyordu.

95. İçinden ( ) “Beni zorla ayakta tutmak istiyorlar
galiba ( )”dedi ( ) Buna karşılık vermeliydi ( )
Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere
sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( . ) ( ? )
B) ( : ) ( . ) ( . ) ( !
)*
C) ( : ) ( . ) ( . ) ( ? )
C) ( ! ) ( , ) ( . ) ( . )

96. Virgül, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı görevde kullanılmıştır?
A) Ayşe, taşın üzerine oturdu.
B) Top, Mehmet’in göğsüne çarptı.
C) Annem, evi temizledi.
D) Hayır, bunu bana yapamazsın.*
97.Virgül, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Elini, ayağını bir güzel yıkadı.”cümlesindeki
göreviyle kullanılmıştır?
A) Küçük ,zayıf yüzünde bir acıma belirdi.*
B) Yeni bir ev aldı, içini gönlünce döşedi.
C) Çok açık yüreklidir, aklına geleni söyler.
D) Bira yüksek sesle konuş, ihtiyar ağır işitiyor.

98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem
işareti ( ! ) yerinde kullanılmıştır?
A) Yol uzadıkça yorgunluğum da arttı!
B) İşlerin neden ters gittiğini bir türlü
anlayamamış.
C) Yeter!Artık kendine gel!...*
D) Tam kendisinden söz ediyorduk ki odaya
damladı!

99.Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme ( ^ )
işareti farklı görevde kullanılmıştır?
A) Eski köye yeni âdet çıkarmayın.
B) Bir kâğıtla kalem istiyorum.*
C) Senin bu işten kârın ne?
D) Kardeşim hâlâ akıllanmadı.

100.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
kullanımı yanlıştır?
A) Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
B) Zamanın varsa biraz görüşelim,dedi.
C) Evet, sen de bizimle geleceksin.
D) Sınavın bitmesine şöyle, böyle iki saat var.*

101.Aşağıda verilenlerden hangisinden sonra
virgül kullanılamaz?
A) Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda.
B) Birbirine anlamca bağlı, bağımsız cümleler
arasına.*
C) Evet,hayır, yok gibi sözcüklerden sonra.
D) Anlam karışıklığına sebep olan adlaşmış
sıfatlardan sonra.

102. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti ( ‘ )
yanlış kullanılmıştır?
A) Bizim Bey’de gelecekmiş ziyaretimize.*
B) Saat 14.15’te burada ol!
C) Karac’oğlan bu yerlerde durulmaz.
D) PTT’nin özelleştirilmesi askıda.
103. “Yosun ( I ) tutmuş ( II )taşlarının (III ) beyazı
(IV ) köpükler gibi.”cümlesinde numaralı
yerlerden hangisine virgül konulmalı ki cümle
isim cümlesi olsun?
A) I
B) II
C) III
D) IV*

104.Aşağıdakilerden hangisinin sonuna üç nokta
(...) konur?
A) Gelsin de nereden gelirse gelsin
B) Nereden gelirse gelsin
dağlardan,denizden,insandan*
C) Küçük parmağını kulağına soktu
D) Onun öyküsünü sen biliyorsun

105.Aşağıdakilerin hangisinde ayraç işareti ( )
yanlış kullanılmıştır?
A) OYAK( Ordu Yardımlaşma Kurumu) bu yıl
üye sayısını artırdı.
B) İki günü müsavi (eşit) olan zardadır.
C) ( Kızgın bir şekilde )Hadi oradan be adam!
Dedi.
D) Bu kitabının adının ( Yaban) olduğunu
bilmeyen mi var?*

106. “Cehennem çöl değil kuyu ( ) sularında
yıldızlar parıldayan kör kuyu”cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) (. )
B) ( ! )
C) (: )
D) (- )*

110. Kitap üç bölümden oluştu ( ) Benimle yapılan
konuşmalar ( ) soruşturmalar ( ) yazdıklarım ( )
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla
,aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ( . ) ( . ) ( : ) (. )
B) ( ! ) ( : ) ( . ) ( .)
C) ( : ) ( ,) ( , )( . ) *
D) ( . ) ( : ) (. ) ( . )

111.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki
noktanın kullanımı doğrudur?
A) Onun bu tür olaylara tek cevabı vardır:
Kahkaha.*
B) Yükü sırtına aldı: Çıkıp gidecek oldu.
C) Kapılar kapalı: Demek ki bugün erken
gitmişler.
D) Çay güzel olmuş: Üstelik bardaklar tertemiz.

112.Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta farklı
görevdedir?
A) Yakup Kadri’nin romanları: Yaban, Kiralık
Konak...
B) Onun basit tutkuları vardı: uyumak,yemek...
C) Atatürk tarihi emrini verecekti: “Ya istiklal, ya
ölüm!”*
D) Bizim küme şunlardan oluştu:
Murat,Mehmet,Ali...

107.”Cümle, bazen bir çığlıktır.”cümlesinde
virgülün kullanılma amacı hangisidir?
A) Eş görevli kelimeleri ayırmak.
B) Arasözü ayırmak.
C) Vurgulu özneyi göstermek.*
D) Sıralı cümleleri ayırmak.

108.Aşağıdakilerin hangisinde noktalama
işaretleri yanlış kullanılmıştır?
A) Evin üst katında , bağıra bağıra şarkı söylüyor.
B) Göl, veya deniz ikisi de su değil mi?*
C) Sen, kendini anlıyor musun?
D) Zavallı midye! Seni kayadan söken irade mi?
109. “Din ( ) aşk ( ) şiir ( ) Boşlukta yuvarlanan
insanın yıldıza attığı merdivenler ( ) “cümlesinde
boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri getirilmelidir?
A) ( , ) ( , ) ( ; ) ( ! )
B) ( , ) ( ; ) ( : ) ( ! )
C) ( , ) ( , ) ( : ) ( ... )*
D) ( , ) ( ; ) ( ; ) ( . )

113. “Şoför öneriyi kabul etmedi
–Benim arabam uzun yola dayanmaz.”
Bu cümledeki noktala eksikliği nasıl
giderilebilir?
A) Benimden sonra ( ,) işareti koyarak
B) Etmedi’den sonra (; )kayarak
C) Etmedi’den sonra (: )koyarak*
D) Etmedi’den sonra (! )koyarak
114. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç işareti
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Öğrencilerimizin ruhsal durumlarını (iç
dünyalarını ) da bilmek zorundayız.
B) Betimlemede (tasvirde) mecazlardan
yararlanılır.
C) Türkçe’de fiilimsileri üç ana kümeye ( isimfiil, sıfat fiil, bağ-fiil) ayırabiliriz.*
D) Ortak kök ( ikili kök) olabilen sözcükler aynı
zamanda sesteş kelime de olabilir.

115.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde noktalama
yanlışı vardır?
A) T.D.K.’nın Türk diline katkıları yadsınamaz.*
B) Ankara metrosu Dikimevi-AŞTİ arasında yolcu
taşımaya başladı.
C) Türkiye-NATO ortak tatbikatı başladı.
D) Türkiye AT’a girmek için çaba gösteriyor.

116.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
işaretleri doğru olarak kullanılmıştır?
A) Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Bahçede iri, iri güller vardı.
C) Gençliğe üç öğüdüm var: Çalış, çalış, çalış...*
D) İhtiyar adam uzun, uzun düşündü.

117. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta
yanlış yerde kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

120.Cümlede açıklayıcı sözlerin başında ve
sonunda virgül kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu
görevinin dışında kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Kurdelesin, kırmızı olanı, başına taktı.
Öğleden sonra, saat beşte, görüşebiliriz.
Filmleri, korku filmlerini çok sever.
Sezgin, Ömer’in en iyi arkadaşıydı.*

121.Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma
cümlelerin sonunda virgül kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu işlevinden farklı
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Sizi bir daha görmek istemiyorum, demişti.
Perdeleri, kalın olanları, çeker misin? *
Bisikleti tamirciye ver, diye bağırdım.
Düşüncelerime karşı çıkma, deyiverdi.

III. Selim birçok yeniliğin yaratıcısıdır.
Vapur 12.30’da İstanbul’a kalkacak.
Küçük kızı bu yıl 2.nci olmuş okulda.*
Boyunun 1.50 cm. olduğunu biliyorum.

122. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül,
nesneleri ayırmak için kullanılmıştır?
118. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül”
yanlış yerde kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Doktor,gece nöbetini arkadaşına bıraktı.
Yeşim’i ,en büyük kızını, azarladı.
Bu sabunu kullanmam, diye ağladı.
Yüzü pırıl, pırıl tertemiz olmuştu.*

119. Cümlede eş görevli sözcükleri ayırmada virgül
kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu
görevinin dışında kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Bardaklar, tabaklar her şey kırıktı.
İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.
Mehtap, komşunun kızı, işe giremedi.*
Meydana işçiler, memurlar toplanmıştı.

A)
B)
C)
D)

Tuğba, bayramda hepimizi aramıştı.
İstanbul’u, İzmir’i görmek istiyorum.*
Tiyatroya, sinemaya gidemiyorum.
Anlayışlı, hoşgörülü bir insandı.

123.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi
( -) yanlış kullanılmıştır?
A) Ankara-İstanbul yolunda çalışmalar bitti.
B) Bütün kentlerde okuma-yazma seferberliği
başladı.
C) Saat 8.00-18.00 arası işyerimiz açıktır.
D) Film 1-30’da Metro Sineması’nda başlıyor.*

124.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konmaz?
A)
B)
C)
D)

Sizden ne kadar para aldılar
Ne yapacağıma karar veremedim*
Ne istedin de yamadık
İşitmedin mi ne söylediklerini

125. “Ali Bey’in tepesi atmıştı ( ) “Rezalet ( )” diye
bağırıyordu ( )
Yukarıdaki parantez içindeki yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) ( . ) ( ! ) ( . )
C) ( : ) ( ! ) ( . )*

B) ( : ) (. ) ( . )
D) (. ) ( , ) ( , )

126. Müdürle tokalaşırken Erdal ( ) “Ne zahmet
ettiniz beyefendi ( )”diyerek memnuniyetini bildirdi
()
Yukarıdaki parantez içindeki yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) ( . ) ( ? ) ( . )
C) ( : ) ( ! ) ( . ) *

B) ( : ) ( ? ) ( , )
D) ( , ) ( ! ) ( . )

128. Metin bana döndü ( ) “Buradan ayrılıyor
musun ( )” diye sordu ( )
Yukarıdaki parantez içindeki yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) ( , ) ( ? ) ( . )
C) ( ; ) ( . ) ( . )

B) ( : ) ( ? ) ( . )*
D) ( : ) ( . ) ( . )

129.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Çocukcağız ağladı, ağladı, ağladı...
B) Etli, butlu bir kurbanlık aldık.*
C) Teklifinizi, uzun uzun düşündüm.
D) Güzel mi güzel bir ev almışlar.
130. Adlaşmış sıfatlardan sonra virgül (,)
konulmaması anlam karışıklığına yol açar
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum söz
konusudur?
A) Kız kardeşini kucağına almıştı.*
B) Yeni oyuncağını kaybetmişti.
C) Eski bir evin bahçesinde oturuyorduk.
D) Arka kapıdan içeriye alındık.

131.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak
işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Dünya , yeni bir “ekonomik kriz” yaşıyor.
B) Yanıma yaklaşarak “Nasılsın?” diye sordu.
C) Ben yoruldum. “Biraz da sen çalış.”*
D) “Simyacı”adlı kitabı okudunuz mu?
132.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,)
görevi farklıdır?
A) Hemen eve gitmeli, ders çalışmalıyız.
B) Pazardan elma,erik ve kiraz aldı.
C) Sen,ben, o yok; biz varız.
D) Kıvrak, zeki, çalışkan bir öğrenciydi.

127.”Arkadan geleni nasıl göreyim( )”diye bağırdı
( ) Polis ( ) adamdan ehliyetini istemekle yetindi.
Yukarıdaki parantez içindeki yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) ( ? ) ( . ) ( , ) *
C) ( ? ) ( : ) ( , )

B) ( ! ) ( : ) ( , )
D) ( ! ) ( , ) ( , )

133.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yoktur?
A) Bu konuyu siz de biliyorsunuz.
B) Ulusal, kurtuluş mücadelesi kolay olmamıştır.
C) Çoluk, çocuk yollara dökülmüştü.
D) Böyle konuşmanın ne faydası var.

134.“Karnedeki notların, ne kadar başarılı
olduğunu(!) göstermiyor mu?”cümlesindeki
ünlem işaretinin kullanım amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Duyguyu önemle belirtmek.
B) Dikkati söze çekmek.
C) Söze küçümseme, alay anlamı katmak.
D) Olayın önemli olduğunu vurgulamak.
135.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme( ‘)
işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Yarın saat 14.30’da görüşebiliriz.
B) Özlem’in saçları omuzlarına dökülmüş.
C) Bizim Fuat’ın ne yapacağı bilinmez.
D) İsveç’li bu işe akıl erdiremedi.
136.“Çubuk kırılır, çıt der; kütük kırılır, küt der.”
cümlesindeki noktalı virgülün görevi nedir?
A) Kendinden sonra gelen cümleyi pekiştirmek.
B) Bir öğenin açıklamasını yapmak.
C) Sıralı cümleleri ayırmak.
D) Eş görevli sözcük öbeklerini ayırmak.
137.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta
(...) gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu olaydan A... gereken dersi almıştır.
B) Geçmişi şöyle bir düşünüyorum da...
C) Bu bölgede her türlü meyve yetişir: Elma, erik,
üzüm...
D) ...Tarihe mal olmuş kişiler kolay kolay
unutulmaz.
138.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A) Daha söylenecek o kadar şey var ki...
B) Otobüs 10.30’da hareket edecek.
C) Özveri güzel şey; ama bazen değeri bilinmiyor.
D) Benim suçum yok diyordu.

141.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
nokta (.) konulmaz?
A) Evin balkonunda uzun süre oturduk
B) Hafta sonunu dinlenerek geçirdim
C) Bu ayrılık dayanılacak gibi değil*
D) Bildiği doğruları çekinmeden söyler

142.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç
nokta konulmaz?
A) Onu görmeyi öyle çok istiyorum ki
B) O kadar çok çalışıp da kazanamamak
C) Her şey bir varlıktır: İnsan, ağaç, toprak
D) Saat 16.15’te iskelede bekliyorum*

--Buraya gel çekinme!
--Yok, çekinmiyorum.
--O halde gel...
--Niçin geleyim?
Bu cümlelerde yanlış kullanılan noktalama
işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünlem işareti
B) Üç nokta işareti*
C) Soru işareti
D) Konuşma çizgisi
143.

144.Aşağıdakilerin hangisinde soru işaretinin
kullanımı yanlıştır?
A) Nasıl bir yer olduğunu merak ediyor?*
B) O da sözlerime alındı mı acaba?
C) Geçen haftaki geziye niçin gelmediniz?
D) Bu bina hangi tarihte yapılmış?

139.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işareti (‘)yanlış kullanılmıştır?
A) Kosavalı’lar ülkemizde misafir edilecek.
B) Turistler İstanbul’u çok sever.
C) 1990’dan beri burudu oturuyorum.
D) Yarın saat 12.00’de parkta buluşalım.

145.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç
nokta (...) konur?
A) Ona selam mı getirdin teyzesinden
B) Akşama kadar gezdi durdu kentte
C) Neylersin ölüm herkesin başında
D) Bu derede öyle çok balık olur ki*

140.Hangi cümlede virgül (,)yanlış
kullanılmıştır?
A) Hemen gidelim, diye seslendi.
B) O, benimle aynı şeyleri düşünüyor.
C) İleri, geri konuşmaya başladı.*
D) Hasta, doktora bir şeyler söyledi.

146. Hangi cümlede tırnak işareti doğru
kullanılmıştır?
A) Bana, “Sınavı mutlaka kazanacağım.”dedi.*
B) Bana, Sınavı “mutlaka kazanacağım.”dedi.
C) Bana, “Sınavı mutlaka kazanacağım. dedi”
D) Ban, sınavı “mutlaka” kazanacağım. dedi.

147.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) getirilemez?
A) Neden geç kaldığını ben de bilmiyorum*
B) Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz
C) Mavi kazağı neden beğenmedin
D) Aylin öğleden sonra mı gelecek

148.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)
yanlış kullanılmıştır?
A) Yaşam koşullarının ağırlaşması, insanları
olumsuz yönde etkiliyor.
B) Cemil’e uğrar, hâlini hatırını sorarız.
C) Orhan’la kardeşi bize gelecekler.*
D) Hasan da ağırbaşlı, olgun bir insandır.

149. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,)yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Engin, sabahları erken kalkar.
B) Arkadaşım bu, bilgiyi verdi.*
C) Ona göre, suç kendisinde değildi.
D) Güneş, canlıların hayat kaynağıdır.
150. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
farklı amaçla kullanılmıştır?
A) Şarkıcı, bütün seyircileri selamladı.
B) Futbolu, müziği ve şiiri çok severim.*
C) İhtiyar, balıkçının ağlarını topluyordu.
D) Okul, öğrencilerin tutum ve davranışlarına
dikkat etmeli.
151. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
soru işareti getirilemez?
A) Bu yazarın ne güzel bir anlatımı var*
B) Siz beni tanıyamadınız mı
C) Bu resimleri siz mi yaptınız
D) Okulumuzun öğretim düzeyini buldunuz

154.Kültür ağacının kökleri, ulusun bağrında,
yüreğinde, ruhundadır.
Bu cümledeki noktalı virgül (;)hangi amaçla
kullanılmıştır?
A) Özneyi diğer öğelerden ayırmak için*
B) Sıralı cümleleri ayırmak için
C) Görevdeş öğeleri ayırmak için
D) Öznenin daha vurgulu söylenmesi gerektiğini
belirtmek için

155.Dereler ve bitkiler gibi ( )ruhlar da bir başka
yağmura gerek duyuyordu ( )umut,inanç,yaşam
amacı ( )
Boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (:) (.)
C) (,) (;) (...)

B) (;) (:) (.)
D) (,) (:) (...)*

156.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
nokta işareti (.) konulmaz?
A) Çay geçerken at değiştirilmez
B) Gecemize onur veren değerli konuklar*
C) Az veren candan, çok veren maldan
D) Harman yel ile, düğün el ile

157.Yaşlı ( )doktora bakarak ( )”beni kurtardınız ( )
size minnettarım( ) “ dedi .
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (:) (;) (.)
C) (,) (:) ( ,) (.)*

B) (,) (:) (;) (.)
D) (,) (;) (;) (.)

152. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
soru işareti getirilemez?
A) Babam geldi mi her şeyi anlatırım*
B) Neden düşünüp duruyorsun
C) Sen de bizimle gelecek misin
D) Evde gün boyunca neler yaptın

158.Düşmanalrımızı bağışlamak ne güç ( )
Onlardan nefret etmemek elimizde mi ( )Gene de ( )
öç ne doygunluk getiriyor, ne de kötülüğe karşılık
oluyor( )
Parçada boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdaki
noktalama
işaretlerinden
hangileri
getirilmelidir?

153.İnsanlar ( ) rakamlara benzer ( ) durumlarına
göre değer kazanır ( )
Bu cümlede boş bırakılmış yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?

A) (!) (?) (,) (.)*
B) (?) (?) (,) (.)
C) (!) (?) (;) (.)
D) (!) (!) (,) (.)
159.Bazı şeyleri (I)Aman (II)kimse duymasın! (III)

A) (;) (,) (.)
C) (,) (;) (!)

B) (,) (;) (.)*
D) (;) (;) (.)

diyoruz (IV) ama faydası...
Yukarıdaki
numaralandırılmış
yerlerden
hangilerine tırnak işareti (“ ”)koyulmalıdır?
A) I-II
B) I-III*
C) II-III
D)I-IV

160.Yaşlılık duygusu( )şairin yaşlılıkla ilgili diğer
şiirleri gibi ( )bu şiirinde de İstanbul sevgisiyle
beraber gidiyor ( )
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama
işaretlerinden
hangileri
getirilmelidir?

A) (,) (;) (,)
C) (,) (,) (,)

B) (,) (;) (...)
D) (;) (,) (...)*

161.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışlığı yoktur?
A) Öğretmen, öğrenciye “Neden
diye sordu.
B) Öğretmen, öğrenciye “neden
diye sordu.
C) Öğretmen, öğrenciye:”Neden
diye sordu.*
D) Öğretmen,öğrenciye “Neden
diye” sordu.

çalışmıyorsun?”
çalışmıyorsun?”

165.Memeleketimizde birçok yerin adı ağaçtan
alınmıştır ( )Kozağaç ( )Kirazlı ( )Şarkikaraağaç( )
gibi.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (...)
C) (:) (;) ( ,) (.)

166.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş
bırakılan yere noktalı virgül (;)getirilemez?
A) Aç ölmez, gözü kararır ( )susuz ölmez,benzi
sararır.
B) Borç ödemekle ( )yol yürümekle tükenir.*
C) Dilenci, dilenciyi istemez ( )ev sahibi ikisini
de.
D) Sözünü bil, pişir ( )ağzını der, devşir.

çalışmıyorsun?”
çalışmıyorsun,

162.Yeni gömleğimi, kısa kollu olanı, bir türlü
bulamıyorum.
Virgül(,)işareti, aşağıdakilerin hangisinde bu
cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Rıdvan arkadaşlarıyla balığa gidecek.
B) İşçiler koşturup durdu bütün gün.
C) Ben ve arkadaşlarım, bu konuda sizi
destekliyoruz.
D) Onları, sınıfta bekleyenleri,buraya çağırın.*

167.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A) Evde her şey vardı; et,süt, peynir...*
B) Yarın bize gelecek mi,bilmiyorum.
C) Yine bir şey mi isteyeceksin?
D) Öğretmen, “Sınava çok iyi hazırlanın.”dedi.
168.Balıkçı kayıkları deniz kenarında toplanmışlar
( )hep birlikte balığa çıkacaklar ( )Acaba fırtına
kopacak mı ( )Balıkçılar ( )sağ salim eve dönebilecekler mi ( )
Parçada numaralandırılmış yerlere, sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (.) (!) (,)(?)
C) (,) (,) (?) (;) (?)

163.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,)işaretleri yerine kısa çizgi de kullanılabilir?
A) Uzun boylu, şişman, yaşlıca bir adamdı.
B) Söylediklerinden, emin ol, hiçbir şey
anlamadık.*
C) Burası yemyeşil,gür,koyu gölgeli ağaçlarla
kaplıydı.
D) O,senin bildiğin insanlardan değil,diyordu.
164.Andre Gide şöyle yazıyor ( )” Sanat her zaman
toplayıcı ( )birleştirici olmuştur ( )Gündelik
ilişkilerde, alışkanlıklarda, yabancılaşmalarda ( )
Paçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki
noktalama
işaretlerinden
hangileri
getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (.)
C) (;) (,) (.) (...)

B) (:) (,) (,) (.)
D) (:) (,) (,) (...)*

B) (:) (,) (.) (...)*
D) (:) (,) (;) (...)

B) (,) (.) (?) (,)(?)*
D) (,) (.) (?)(,)(.)

169.Uygarlığın gerçek ölçüsü ( )ne nüfus çokluğu,
ne kentlerin büyüklüğü ( )ne de üretim bolluğudur.
Gerçek ölçü ( )ülkenin yetiştirdiği insanların
nitelikleridir ( )
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?

A) (,) (,) (;)(.) *
C) (,) (;) (,)(.)

B) (;) (,) (,)(.)
D) (;) (,) (,)(!)

170.Verilenlerden hangisi iki noktanın kullanımı
ile ilgili değildir?
A) Açıklama yapılacak kavramlardan sonra
kullanılır.
B) Diyaloglarda konuşma çizgisinde önce
kullanılır.
C) Aktarılan yazı ya da sözlerde tırnak
işaretinden önce kullanılır.
D) Örnekler sayıldıktan sonra “ve benzerleri”
anlamında kullanılır.*

171.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül,
anlam karışıklığını önlem için kullanılmıştır?
A) Balıkçı, İhsanı oğlu gibi sevdiğini söylerdi.*
B) Durdu, düşündü ve bir şeyler söylemeye
başladı.
C) Oturduğu yerden kalktı,bize doğru hızla
yürüdü.
D) Bu konuda sizden iyilik, dostluk bekliyorum.
172.”Geçen hafta Pazartesi günü, seninle
görüştüğümüz gün, moralim çok bozuktu.”
Cümlesindeki
virgüller
hangi
amaçla
kullanılmıştır?
A) Bir öğenin açıklamasını yapmak*
B) Sıralı cümleleri ayırmak
C) Eş görevli sözcükleri ayırmak
D) Cümledeki bir öğeyi vurgulamak
173.Hangi cümlede virgül kaldırılırsa anlam
değişir?
A) Geç kalınca,sizi aramaktan vazgeçti.
B) Çocuklar koşarak gözden kayboldular.
C) Bu genç,doktorla görüşmeye gitti.
D) Bir varmış, bir yokmuş.
174.Keşanlı Ali Destanı ( )Avrupa’nın bilinçli
tiyatro çevrelerinde ilgi görüyor diye içerliyorlar ( )
Siz de yapın üstadım( ) Engel olan mı var ( )
Yukarıdaki parçada parantez işaretleriyle
belirlenmiş yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (.) (!) (?)
B) (;) (,) (!) (?)
C) (,) (.) (,) (!)
D) (,) (;) (!) (?)

177.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konulur?
A) Onun nereye gittiğini bilmiyorum
B) O kitabı ne almış ne de okumuş
C) Öğretmeniniz dün size ne söyledi*
D) Bu işi nasıl yaptığını söylemelisin
178.”Kapıyı çalan pazarlamacı babamı görünce ne
söyleyeceğini şaşırdı.”cümlesine açıklık getirmek
için hangi sözcükten sonra virgül (,)
konulmalıdır?
A) çalan *
B) pazarlamacı
C) görünce
D) Babamı

179.Aşağıdakileirn hangisinde, düzeltme işareti
(^) sözcüğün anlamını değiştirmez?
A) Kar
B) Hale
C) Lamba*
D) Adet

180.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Babam tatilde Bozkır’a gidecekmiş.
B) Ali’ler rengarenk güller yetiştirmişler.*
C) Ablam uzun zamandır TRT’de çalışıyor.
D) Saat 9.30’da bize geleceğini söyledi.
181.Altı çizili sözcüklerin hangisinde düzeltme
( uzatma, inceltme) işareti (^)kullanılmaz?
A) Her bölgenin adeti farklıdır.
B) Yeni işimizden çok kar ettik.
C) Ne dediğimi pek ala anladı.
D) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.*

175.Adam, Orhan Kemal
olduğumu duyunca
heyecanlanmıştı ( ) Müfettişler Müfettişi’nden söz
açtı ( )”Siz, müfettişlik yaptınız mı ( ) dedi.
Parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (;) (?)
B) (.) (:) (?)
C) (,) (:) (:)
D) (.) (:) (.)

182.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Öyle korkmuş ki yüzü sapsarı kesilmiş.
B) Çok çalışmalısın ki başarabilesin.
C) Gölün dalgaları denizin ki kadar büyük değildi.
D) Öyle duygulu konuştu k herkes etkilendi.

176.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
soru işareti konulmaz?
A) Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun
B) Sınıfımı geçtim mi tatile çıkacağız*
C) Neden beni sormadın
D) Kardeşini mi arıyorsun

183.Hangi cümlede virgül kaldırılırsa anlam
değişir?
A) Geç aklınca, sizi aramaktan vazgeçti.
B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldu.
C) Bu genç,doktorla görüşmeye gitti.
D) Bir varmış, bir yokmuş.

184.”Yeni buluşlar (1)anlayışlar (2)görüşler (3)yeni
sözcüklerin
doğmasına
(4)sebep
olur.”cümlesindeki numaralı yerlerden hangisine
virgül (,) konulması uygun değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

185.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Kardeşim sporu da sever.
B) Çocuklar da buraya gelecekler
C) Aradığı elbiseyi çarşı da buldu.
D) Sözlerine de dikkat er.

186. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konulmaz?
A) Niçin anneni bu kadar üzüyorsun
B) O gün sevinçten ne yapacağımı şaşırmıştım
C) Daha önce sana kimse bunları anlatmadı mı
D) Hangi sınıfta ders yapacağınız biliyor musunuz

