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1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın 

kullanımıyla ilgili bir hata yapılmıştır? 

 

A) II. Mehmet İstanbul’u fethedince “Fatih” oldu. 

B) Atatürk 19.Mayıs.1919’da Samsun’a çıktı. 

C) Bu buzdolabının fiyatı 1.800 liraya düştü. 

D) Prof. Dr. Muharrem Ergin’den çok şey öğrendim. 

 

 

Çocuklarımız suskun, içine kapanık mı yetişsin? 

2) Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A) Hitap ifadelerinden sonra konulmuştur. 

B) Sıralı cümleler arasına konmuştur. 

C) Yüklemden uzak olan özneden sonra konmuştur. 

D) Eş görevli sözcükler arasına konmuştur. 

 

 

Noktalı virgül ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 

cümleler arasında kullanılır. 

3) Noktalı virgülün bu işlevine uygun kullanımı 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

 

A) Ocak, şubat aylarını memleketinde; mart, nisan 

aylarını burada geçirdi. 

B) Fiilimsiler, fiilde çatı; üslü sayılar konularıyla ilgili 

test çözdüm. 

C) Gök mavi, tarla sarı, gök yeşil olsun; kuşların, 

ağaçların diyarı olsun. 

D) Melis, Hülya, Rana; Kübra’ya alacakları hediyeyi 

düşünüyordu. 

 

 

Hamuru şöyle hazırla: Un hariç diğer malzemeleri  

yoğur sonra azar azar unu ekle. 

4) Bu cümlede iki noktanın kullanımıyla ilgili 

aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? 

 

A) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle sonuna 

konmuştur. 

B) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle sonuna 

konmuştur. 

C) Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten 

sözcükten sonra konulmuştur. 

D) Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki  

ifadeden sonra konulmuştur. 

 

 

Aile, arkadaşlık, önyargısız olmak gibi hayatı  
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örnekleyen ipuçlarıyla dolu olan roman, çocuklara 

                                                                       3 

 sürükleyici bir maceranın keyfini yaşatırken 

 onların dünyasına sevgi, saygı tohumları da ekiyor. 

                                           4 

5) Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi 

farklı bir görevde kullanılmıştır? 

       

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

 

 

10( )08( )1985( )te Hisarcık( )ta dünyaya geldim. 

6) Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere hangi 

noktalama işareti getirilemez ?  

 

A) Eğik çizgi ( / ) 

B) Kısa çizgi ( -  ) 

C) Kesme işareti ( ‘ ) 

D) Nokta  ( . ) 

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin 

 ( - ) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) Bu konuyla ilgili ileri-geri konuşmayı bırak! 

B) Türk-Alman ilişkileri son günlerde iyiye gidiyor. 

C) Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir yolu 78 km 

kısaldı. 

D) 2003-2007 yıllarında Samsun’da bulundum. 

 

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti 

yanlış kullanılmamıştır? 

A) İngilizce’nin bilinme oranı oldukça fazla. 

B) Karabük’lüler takımlarının Süper Lig’e çıkışını 

kutladılar. 

C) Bu mağazada A’dan Z’ye her şeyi bulabilirsiniz. 

D) Olanları köy muhtarı’na anlatmak istediler. 
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Çocuklar(1) evlerimizde açan çiçekler gibidir(2) 

hayatımızı anlamlı kılar(3) süsler(4) renklendirir ve 

bize enerji verir.  

9) Bu cümlede numaralandırılmış yerlerden 

hangisine noktalı virgül getirilmelidir? 

           

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

 

 

 

Kısa boylu(1) şişman bir adam arabaya yöneldi(2) 

Arabanın kapısını açıp bineceği  zaman kızı(3)  

(4) Nereye gidiyorsun baba(5) dedi. 

  

10) Bu parçada numaralandırılmış yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama 

işaretleri getirilmelidir? 

A) ( , ) ( . ) ( , ) (   ̶ ) ( , ) 

B) ( , ) ( . ) ( , ) (   ̶ ) ( ? ) 

C) ( ; ) ( . ) ( , ) (   ̶ ) ( ? ) 

D) ( , ) ( . ) ( . ) (   ̶ ) ( , ) 

 

 

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç 

nokta(…) getirilmelidir? 

 

A) Söylediklerimi yapsan böyle olur muydu hiç 

B) Önemini hiç yitirmeyen ilkeler vardır: dürüstlük, 

azim, fedakarlık 

C) Ihlamur, adaçayı, nar çiçeği bilinen şifalı 

bitkilerdendir 

D) Söylediği sözler çınlayıp duruyor kulaklarımda 

 

 

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı 

bir noktalama işareti getirilmelidir? 

 

A) Şehirlerimizin isimleri üzerine farklı hikayeler 

anlatılır 

B) Üzerimde büyük bir etkisi vardır babamın sözlerinin 

C) Annesi küçük çocuğa dondurma istiyor musun, diye 

sordu 

D) Öğretmen telaşlı bir şekilde seslendi: Dışarı çıkın 

 

 

 

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 

yanlışı vardır? 

 

A) Pazar günü ne yapacağımıza bir türlü karar 

veremedik.  

B) Yazar, bu kitabında okuru İzmir’in sokaklarında 

gezdiriyor. 

C) Çocuğu nereye gittiğini gördün mü? diye sordu. 

D) Başarıya ulaşman için iki şeye ihtiyacın var: azim ve 

sabır. 

 

 

 

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 

işareti(?) getirilmelidir? 

 

A) Bu bisikleti alsam mı almasam mı karar 

veremiyorum 

B) Böyle bir hatayı nasıl yapar anlamış değilim 

C) Böreğin yanında çay da varsa değmeyin keyfime 

D) Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin 

 

 

Öğretmen birden ayağa kalkarak(1)  

(2) Siz de duydunuz mu gelen sesi(3) dedi. 

15) Bu parçada numaralandırılmış yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama 

işaretleri getirilmelidir? 

 

        A) ( , ) (   ̶ ) ( ? )      B) ( , ) (   ̶ ) ( , ) 

        C) ( ; ) (   ̶ ) ( ? )      D) ( , ) ( : ) ( , ) 

 

 

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. 

Kurunun yanında yaş da yanıyor, diye söylendi. 

Okuyun, yazın, araştırın, kendinizi geliştirin.  

16) Bu cümlelerde virgülün hangi işlevi yoktur? 

 

A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra 

getirilmiştir. 

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 

kullanılmıştır. 

C) Hitap bildiren ifadelerden sonra kullanılmıştır. 

D) Eş görevli sözcükler arasına konmuştur. 
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Evliya Çelebi; 17. yy.ın önemli gezginlerindendir.  

                      1     2    3     

1630’dan 1680’e kadar 50 yıllık bir seyahat hayatı  

         4 

yaşamıştır.  

 

17) Bu parçada numaralanmış noktalama 

işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmştır? 

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

 

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin(-) 

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) Dalgıç sözcüğü “dal-“ fiilinden türemiştir. 

B) Kurtuluş mücadelesi 1919-1922 yıllarında verildi. 

C) Yeni evimize 01-03-2025’te sahip olabileceğiz. 

D) “-la, -laş, -lan” ekleri isimleri fiil yapar. 

 

 

Öğretmendir yarınların dermanı. 

Arıdır, kovandır, baldır öğretmen. 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu 

dizelerdeki işlevine uygun olarak kullanılmıştır? 

A) Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. 

B) Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kar da güzel. 

C) Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. 

D) Sevgi, bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır. 

 

 

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı 

bir noktalama işareti getirilmelidir? 

 

A) Olamaz, anahtarımı yine evde unutmuşum 

B) Durun, durun sakın o tarafa gitmeyin 

C) Yaşasın! Bugün ailecek sinemaya gidiyoruz 

D) Şimdi hiç ses çıkarmadan beni dinleyin 

 

Bu hafta Türkçe( ) İngilizce( ) sosyal bilgiler  

( )önümüzdeki hafta matematik ve fen bilimleri 

sınavımız var( ) 

21) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 

getirilmelidir? 

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

B) ( , ) ( ; ) ( , ) ( . ) 

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

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

 

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgüller yerine 

kısa çizgi kullanılabilir? 

 

A) Çocukluğumuz, oynanan oyunlar, dertsiz günler 

şimdi nerede? 

B) Burada, baba ocağında, daha fazla kalamazdım. 

C) Yanıma geldi, oturdu, birden ağlamaya başladı. 

D) Olanları bir bir anlattı, sessizce onu dinledim. 

 

 

Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. 

Şart ekinden sonra virgül konmaz. 

Pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan “de/da” 

bağlacından sonra virgül konmaz. 

23) Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde virgül 

doğru kullanılmıştır? 

 

A) O zaman yanıma gelin de, bana yardım edin. 

B) Ürünler yarın da gelmezse, siparişi iptal ederiz. 

C) İster yanında bırak, ister yanında götür. 

D) Hiç bu kadar yorgun, halsiz, bitkin hissetmemiştim. 

 

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) 

farklı bir görevde kullanılmıştır? 

 

A) Ankara-Eskişehir tren yolu bakıma alındı. 

B) 1919-1922 yıllarında kurtuluş mücadelesi verdik. 

C) Örnek olarak şu fiilleri yazın: gel- , git- , oku- . 

D) Türk-Alman ilişkileri tekrar iyiye gidiyor. 

 

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı 

bir görevde kullanılmıştır?  

 

A) Kitabı okudum, özetini çıkarıp geri verdim. 

B) Yorgunum, umutsuz ve çaresizim. 

C) Türk övün, çalış, güven. 

D) Anneciğim, bilmem farkında mısın? 

 

 

 

 

 

 

 

 


