
 

 

 

 

SORU 1 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül (,) kaldı-

rılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz? 

A) Küçük, taşları denize atıyordu.  

B) Çocuk, dedesini oldukça telaşlandırdı. 

C) Hasta, arkadaşından yardım istedi. 

D) Kapıdaki, çocuğa bir zarf uzattı. 

SORU 2 

Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin (‘) 

kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Serkan'da bu işe şaşırdı. 

B) Kardeşim 2002'de doğdu. 

C) Babam THY'de çalışıyor. 

D) İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kutlandı. 

 

SORU 3 

Gün biter, aylar geçer ( ) Anlatmak mümkün müdür hiç 

( ) yağmur yağarken ağladığını bir kuşun ( ) Mümkün 

müdür gözlerimin renginden söz açmam (  ) İşte, böyle 

mümkünsüz bir yürek ( ) 

Yukarıdaki parantez içlerine aşağıdaki noktalama 

işaretlerinden hangisinin getirilmesi uygundur? 

A) (.) (,) (?) (?) (...) 

B) (.) (?) (.) (?) (...) 

C) (.)(?)(?)(?) (...)  

D) (.)(?)(.)(.)(.) 

 

SORU 4 

Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) yanlış kulla-

nılmıştır? 

A) Yazarın, cümleleri basitleştikçe düşünceleri de 

basitleşiyor. 

B) Şoför, adamla konuşmaya devam etti. 

C) Hiçbir şey, bende eski etkisini bırakmıyordu. 

D) Bebek, hıçkırıklarla ağlayıp yüzüme bakıyordu. 

 

 

 

 

SORU 5 

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yay ayraç ( ) 

işaretini yanlış kullanmıştır?  

A) Doğduğum yıl (2000), dayım sekiz yaşındaymış. 

B) Arkadaşım bu yaptıkları ile müdür yardımcımız 

(Ramiz Karabulut'u) çok sinirlendirdi. 

C) Toru lwatani (1955-...) en popüler bilgisayar 

oyunlarından olan Pacman'ın tasarımcısıdır. 

D) Hiciv (eleştiri) türü halk edebiyatında taşlama 

olarak adlandırılır. 

 

 

 

 

SORU 6 

Babam( ) abim ve bana günümüzün nasıl geçtiğini 

sorunca ikimiz de suçlu gözlerle birbirimize baktık( ) 

Arkadaşımıza (  )bir alt katımızda oturana ( ) nasıl 

davrandığımızı bilseydi kim bilir ne kadar kızardı( ) 

Bu parçaya sırasıyla hangi noktalama işaretleri 

getirilmelidir? 

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

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

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

D) (;)(.)(-)(-)(.) 

 

 

 

 SORU 7 

Yaşar Kemal ( ) Türk edebiyatının en önemli 

kalemlerinden biridir ( ) İlk romanı ( ) İnce Memed ( ) 

yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlanmıştır ( ) 

Bu metinde yay avrada belirtilen yerlere sırasıyla 

hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (,) (.) (-) (-) (.) 

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

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

D) (.)(?)(-)(-)(.) 
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SORU 8 

(1) Dizi yapımcıları burayı çok sevmiş. (2) Uludağ 

eteklerindeki bu şirin köy, doğal güzelliğiyle herkesin 

ilgisini çekmeyi başarmış. (3) Her yaz yeni bir film 

çekimine başlanan köyün ahalisi de durumdan oldukça 

memnun. (4) O sade yaşantıları artık geride kalmış, ama 

bu yeni durum onlara yem iş sahaları yaratmış. 

Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin 

hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? 

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

 

 

 

SORU 9 

Her yanı allı pullu bayraklarla bezenmiş geminin sokağa 

yanaştığını gördü ( ) "Ne İstanbul bura ( ) hey anam ( )" 

dedi ( ) Sokağından gemiler geçer ( ) balıkları toprağa 

oturmuş, uğultusu dinmez. Güzel ki bir masal bir masal 

( ) 

Yukarıdaki parçada yay ayraçla belirtil yerlere 

sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (:)(!)(.)(.)(,)(.) 

B) (.)(!)(.)(;)(,)(…)  

C) (.)(,)(!)(.)(,)(…) 

D) (:)(,)(!)(.)(;)(.) 

 

 

 

SORU 10 

Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz 

sandıkları görürsünüz ( ) Saksılarda al, beyaz, koyu 

kırmızı sardunya ( ) küpe çiçeği, karanfil ( ) Gaz 

sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen dolu ( ) 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 

getirilmelidir? 

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

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

C) (.) (:) (...) (.)  

D) (.) (,)(;) (.) 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Yapılan bu etkinlikler, Türk-Alman ilişkileri 

açısından önemli olacaktır. 

B) Yeni sırt çantasını -yurt dışından getirdiği- bir gün 

olsun yanından ayırmıyor. 

C) "Gel-, git-, kal-, dur-" fiilleri durum bildiren ve nesne 

almayan fiillerdir.  

D) Bunun on-on beş kişinin yapabileceği bir iş 

olduğunu düşünmüyorum. 

SORU 12 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası 

yapılmıştır? 

A) Ona baktığımda -benim kadar olmasa da- şaşırmış 

olduğunu gördüm. 

B) Memduh Şevket Esendal "1883 -1952" en önemli 

öykücülerimizdendir. 

C) Saat 17.45 olduğu hâlde, hâlâ hareket edememiştik. 

D) Yeni aldığı giysileri (bir pantolonla iki gömlek) 

herkese gösteriyordu. 

SORU 13 

"Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgar 

giriyor, salona ıhlamur ve gül kokusu getiriyordu." 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ( , ) yukarı-

da verilen cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 

A) Karnı aç olduğu için gözünün önünden yemekler, 

tatlılar, meyveler geçiyordu. 

B) Karanfil, kardelen, leylak çiçek adlarıdır. 

C) Ferit birdenbire doğruldu, yatağın içine oturdu. 

D) Saçları siyah, kıvırcık ve kabarıktı. 

 

SORU 14 

Aşağıdakilerin hangisinde virgül gereksiz kullanıl-

mıştır? 

A) İşten yorgun argın gelmişim, bir de onunla 

uğraşamam. 

B) Bu yaptığını annen duyarsa, gerçekten çok kızar. 

C) O gece, asla unutamayacağım o korkunç gece, belki 

de hayatımda bir dönüm noktasıydı. 

D) Bir sabah uyanacaksın, yanında kimseyi 

göremeyeceksin. 
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