İNTERAKTİF EĞİTİM

NOKTALAMA İŞARETLERİ
1. “Anne sevgisi en kutsal sevgidir (1) Yazıklar

B) Bu mevsimin en lezzetli meyveleri şunlardır ( )

olsun, onu ayaklar altına alan kötü yaratığa (2)

kayısı, kiraz, şeftali….

Annesini inciten, üzen ve ağır sözlerle

C) Eve gelir gelmez çekmeceleri, dolapları

onu yaralayan en üstün insan bile, bayağı bir

karıştırdı ( ) bir şeyler aradı.

yaratıktan farksızdır (3) Annesini üzen,

D) Senden istediklerim belli ( ) düzen ve temizlik

yaşamında mutluluk bulamaz (4)” Yukarıdaki

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)

paragrafta numaralandırılmış cümlelerin

kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

hangisine nokta (.) getirilmez?

A) Yaşlı, bütün gün dışarı da kaldı.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) Şu, senin almak istediğin kazak mı?

2. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş

C) Genç, kıza baktı ve ona yaklaştı.

bırakılan yere iki nokta (:) konulmalıdır?

D) Arkadaşım, bu yatılı okulda çok mutlu.

A) Hazırlıklar dün bitti ( ) senin gelmeni

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi noktanın (.)

bekliyorum.

kullanıldığı yerlerdendir?

B) Arkadaşının yardıma ihtiyacı vardı ( ) bütün

A) Sözcüklerde yapılan kısaltmalarda kullanılır.

gün ona yardım etti.

B) Kitap, dergi, makale adlarında yazı ve bölüm

C) Bugün ne yaptığımı söyleyeyim ( ) Sabahtan

başlıklarında nokta kullanılır.

beri ders çalıştım.

C) Sayılarda ondalık kısımları ayırmak için

D) Bütün yatırımını işine yaptı ( ) şimdi bunun

kullanılır.

ürünlerini topluyor.

D) Hitaplardan sonra kullanılır.

3. Aşağıdakilerden hangisinde virgülün kullanım

9. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.)

amacı farklıdır?

kullanıldığı yerlerden değildir?

A) Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.

A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren

B) Akşamleyin Elif’e, Neslihan’a, Dilek’e telefon

sayıların arasına konur.

edeceğim.

B) Cümlede vurgulanması gereken ögelerden

C) Anneannem çocuklarına, torunlarına

sonra konur.

kavuşmuştu.

C) Çarpma işareti yerine kullanılır.

D) Akşam parka gittim, seni bekledim.

D) Sıra sayı sıfatı olan “-ıncı/-inci” anlamı vermek

4. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın

için sayıların ardına konur.

kullanılması yanlış olur?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle

A) Tamamlanmış cümle sonunda

boş bırakılan yere nokta (.) getirilmelidir?

A) Sular mı yandı, neden tuna benziyor mermer ( )

B) Kısaltmalardan sonra

B) Onun dostluğunu bir daha elde etmenin artık

C) Sıra bildiren rakamlardan sonra

imkanı var mıdır ( )

D) Örnek verilecek cümlenin sonunda
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
nokta konulmalıdır?
A) Evden çıkar çıkmaz onunla karşılaşmayayım
mı
C) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi bize
D) Bugüne kadar hiç çalıştın mı
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle
A) Babamın sesi kulaklarımda çınlıyor ( )
Zamanını iyi değerlendir çocuğum.

yüzü kara çıkar ( )
D) Ne mutlu Türk’üm diyene ( )
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle
boş bırakılan yere iki nokta (:) getirilmelidir?

B) Hemen ondan özür dile

gösterilen yere iki nokta getirilemez?

C) Arife günü yalan söyleyenin bayram günü

A) Eğer dünyada umut olmasaydı ( ) hiçbir şey
olmayacaktı.
B) Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür, badem
gözlü olur.
C) Kalabalığa, gerisindeki padişahı göstererek ( )
“Sultan Mehmet odur, ona gidiniz.”
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D) “Doğuluyum, batılıyım, çerkezim, lazım( )”

A) Yaban romanının yazarı Y. K.

12. Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta

Karaosmanoğlu değil mi?

(:) yanlış yerde kullanılmıştır?

B) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.

A) İyi yazı karışık fikirleri sadeleştirir: Kötü yazı

C) T.B.M.M.nin ilk açılış tarihini bilmeyen insanlar

sade fikirleri karıştırır.

var.

B) Atatürk şöyle diyordu: “Türk dili zengin, geniş

D) Bugün 16.00’da AKM’ de bir gösteri varmış.

bir dildir. Her kavramı ifade yeteneği vardır.”

17. Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış yerde

C) İyi yazının affetmediği başlıca hatalar

kullanılmıştır?

şunlardır: Kararsızlık, tekrar, bulanıklık,

A) Bu, çiçeklere iyi bakılmadığını gösteriyor.

ahenksizlik…

B) Peki, bunu yapamazsan ne olacağını biliyor

D) Sosyal hayatta nizamın ehemmiyetini gösteren

musun?

aktüel bir konu vardır: Trafik

C) Öğretmenimiz Burak, 7 Ekim 1973

13. İki kişinin dostluk kurmasının nedenleri

doğumluymuş.

sayısızdır (1) ufak tefek şeyler var tabi (2) ama

D) Dersler 8.45, 16.00 arasında yapılacak.

en önemlisi, yaşama eş bir anlam vermemiz.

18. Aşağıda virgülle ilgili verilen

Bizim eski bir şairimiz bunu anlatmıyor mu (3)

bilgilerden hangisi yanlıştır?

“Dünyayı seninle

A) Belli olmayan yıl, yer vb. durumları göstermek

sevmişim ey dost” Tek bir mısrada dostluğun

için kullanılır.

taşıdığı engin anlam ne güzel belirtilmiş (4)

B) Eş görevli sözcük ve sözcük grupları arasına

Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor.

konur.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış

C) Cümlede vurgulanması gereken ögelerden

yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?

sonra konur.

A) 1

D) Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için

B) 2

C) 3

D) 4

14. Aşağıdakilerden hangisi iki noktanın (:)

kullanılır.

kullanıldığı yerlerden değildir?

19. Aşağıda cümlelerin hangisinde virgül

A) Konuşma çizgisinden önce kullanılır.

(,) yanlış yerde kullanılmıştır?

B) Şüpheleri, tereddütleri, ifade eden aralıkları

A) Orhan Veli’nin, eserleri şunlardır: Garip,

belirtmek için kullanılır.

Vazgeçemediğim, Destan Gibi, La Fontaine

C) Herhangi bir kimseden veya başka bir

Masalları, Nasrettin Hoca Hikayeleri.

yerden alıntı yapılacaksa, aktarılan sözden önce

B) Voltaire der ki: “Kader bizi sürükleyip götürür,

kullanılır.

arzularımıza kulak asmaz.”

D) Herhangi bir konuyla ilgili örnekler

C) Dil, ulusal kültürün gelişmesinde ve

sıralanacaksa örnekler önce kullanılır.

bağımsızlığın korunmasında önemli bir etkendir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın

D) Sanatçı, düşünce ve inançlarını, sanatının

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

üstünde tutmalıdır.

A) Anneme o yıllarda şöyle seslenirdim: Bir

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)

tanem!

diğerlerinden farklı bir görevde kullanır?

B) Zulüm : Haksızlık, eziyet

A) Pencerenin kanadı, bozuk olduğu için iyi

C) Cicero : “İnsan için kültür, vücut için ekmek

kapanmıyor.

kadar lazımdır.” der.

B) İzinsiz inşaata girmek, yasaktır.

D) Anan, baban var mı : - Yalnız anam var.

C) İclâl, öğretmen sınıftan çıkıncaya kadar

Babam sizlere

yerinden kalkmadı.

ömür …

D) Ayşe, amcamın kızı, haftaya nişanlanıyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

www.testimiz.com

CEVAP ANAHTARI
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1. B
2. C
3. D
4. D
5. C
6. C
7. C
8. A
9. B
10. C
11. C
12. A
13. C
14. B
15. B
16. C
17. D
18. A
19. A
20. D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış

olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
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