
 

 

 

SORU 1             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi virgülü(,) di-

ğerlerinden farklı bir görevde kullanmıştır? 

A) Elbette, sizinle gelmeyi çok isterim. 

B) Peki, sen nasıl istersen öyle olsun. 

C) Evet, dedi ve yüzüme baktı. 

D) Tamam, istediklerini yerine getireceğim. 

 

SORU 2             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıda yay ayraçla gösterilen yerlerin hangi-

sine herhangi bir noktalama işareti getirile-

mez? 

A) Hem ceketini almış( )hem haber vermemiş. 

B) Arabasını yıkatmış( ) yerine park ettirmiş. 

C) Son derse Ali ( ) Ahmet geç kaldı. 

D) Hafta sonu pikniğe gider( ) mangal yakarız. 

 

SORU 3             (Volkan ERTUĞRUL) 

 

Yukarıdaki cümlede verilen yay ayraçların içi-

ne aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi 

getirilemez? 

A) nokta (.)   B) virgül (,) 

C) iki nokta (:)   C) kesme işareti(‘) 

 

SORU 4             (Volkan ERTUĞRUL) 

Hayat bizi dört işlemle sınar (1) Gerçeklerle çar-

par (2) ayrılıklarla böler (3) insanlıktan çıkarır ve 

sonunda topla kendini (4) der. 

Yukarıdaki parçada kaç numaralı yere diğerle-

rinden farklı bir noktalama işareti gelmelidir? 

A) 1   B) 2 

C) 3   C) 4 

 

 

 

SORU 5             (Volkan ERTUĞRUL) 

Kısa çizgi arasında ve, ile, ila, …-den …-e  an-

lamlarını vermek için kelimeler veya sayılar ara-

sında kullanılır 

Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizginin (-) kul-

lanımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması bu yılın 

son derbisidir. 

B) Bilemediğiniz kelimeleri İngilizce-Türkçe söz-

lükten bakabilirsiniz. 

C) Aşağı-yukarı 5 yıldır bu okulda görev yapıyor. 

D) İzmir-Ankara kara yolunun 25. km’sinde yol 

yapım çalışmaları devam ediyor. 

 
SORU 6             (Volkan ERTUĞRUL) 

1. Atatürk 1881’de doğdu. 
2. Kurtuluş Ortaokulu’nun öğrencileri pırlanta 

gibidir. 
3. Öğrenci ve veliler MEB’den gelecek açıkla-

mayı bekliyorlar. 
4. Tayfur Bey’in geldiğini görmedim. 

Bu cümlelerin hangisinde kesme işaretinin(‘) 

kullanımı yanlıştır? 

A) 1   B) 2 

C) 3   C) 4 

 
SORU 7                      (Kubilay ORAL) 

(I) Sonsuz bir yolculuğa çıkıp, hiç gelmeyeceğin-

den bahsetti. (II) Nereye-nasıl gittiğini hiç bilme-

yeceğim sanırım. (III) Acaba şimdi neler yapıyor 

ki? (IV) Mutlu mu, huzurlu mu yoksa mutsuz mu,  

huzursuz mu… 

Bu metinde işaretlenmiş cümlelerle ilgili veri-

lenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede zarf fiilden sonra virgül gereksiz 

kullanılmıştır. 

B) II. cümleden kısa çizgi gereksiz kullanılmıştır. 

C) III. cümle sözde soru cümlesi olduğu için soru 

işareti yerine nokta konulmalıdır. 

D) IV. cümlede üç nokta yerine soru işareti ko-

nulmalıdır. 

Babam ( ) uyanma zamanın gelmedi mi 
senin ( ) diyerek 09 ( ) 15 ( ) te uyandırdı ( ) 
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SORU 8             (Volkan ERTUĞRUL) 

 Topkapı Sarayı’nda bulunan bakır pişirme 

kapları oldukça büyüktür. 

 Şüphe dolu gözlerle “Dostum, ne’n var; her 

şey yolunda mı?” diye sordu. 

 III. Selim, İsmail Dede Efendi’nin bestelerini 

severek dinlemiştir. 

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki 

işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? 

A) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan 

sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

B) Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak 

için kullanılır. 

C) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak 

için kullanılır. 

D) Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek 

için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 9                      (Kubilay ORAL) 

 

Noktalı virgülün kullanım amaçları bu tabloda ve-

rilmiştir.  

Buna göre nokta virgül aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde gereksiz kullanılmıştır? 

A) Beni davet etmediniz; ama size kızmıyorum.  

B) Sözcükler isim, sıfat, zamir, zarf; edat, bağlaç, 

ünlem; fiil gibi gruplara ayrılabilir.  

C) Küçük; eski bir eve girdi.  

D) Öğretmen, elindeki not defterini açtı; sözlü 

yapacağı bir öğrenci aradı. 

Öznenin diğer öğelerle karıştığı yerlerde 
kullanılır. 

Aralarında nitelik farkı bulunan söz öbeklerinin 
ayrılmasında kullanılır. 

Öğe sayısı fazla olan ya da cümle içinde virgül 
bulunan sıralı cümleler arasında kullanılır. 

SORU 10                                (Volkan ERTUĞRUL) 

Kültürümüzün koruyucusu dildir. Dili korumak, kültürü korumak demektir. Bu yüzden konuşurken veya ya-

zarken yabancı sözcüklere mümkün olduğunca yer vermemeliyiz. Ama ne yazık ki çevremize baktığımızda 

durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Çarşıya çıkmak acı veriyor artık insana; mağazaların, dükkân-

ların adları ya İngilizce sözcüklerden oluşuyor ya da Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi yazılıyor. 

İnsanlar, konuşurken aralara yabancı sözcükler sıkıştırmayı marifet sayıyorlar. 

 

Bu metinde virgül, numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? 

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV. 
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