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1.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	virgül	 (,)	diğerle-
rinden	farklı	bir	görevde	kullanılmıştır?

A) Elinde eski tarihli, yıpranmış bir gazete tutuyordu.
B) Bencil insan, dünyaya hep kendi penceresinden bakar.
C) Çocuğun siyah, kıvrım kıvrım saçları vardı.
D) Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes meydanlardaydı.

2. Zindana atılan mahkûmlar gibi endişelenerek, haykırarak 
geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.

	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	virgül	(,)	bu	cüm-
ledeki	göreviyle	kullanılmıştır?

A) Çok düşündük, yetkililerle görüştük ve sonuçta evi 
yıkmaya karar verdik.

B) Mağaradakiler soğuktan, karanlıktan ve biraz da kor-
kudan titremeye başlamıştı.

C) Komutan hırslı bir sesle askerlere emir verdi, kimse-
nin vazgeçmesini istemiyordu.

D) Elindeki kutuları yere bıraktı, birkaç tane daha getir-
mek için tekrar dışarı çıktı.

3.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinde	 kısa	 çizginin	 (-)	
kullanımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Körfez’de yapılan yeni köprü ile İstanbul-İzmir yolu 
oldukça kısaldı.

B) Fiilimsi yapan “-miş” eki, geçmiş zaman eki olarak da 
kullanılır.

C) Yakup Kadri yazar olarak -aynı zamanda bir vekildi- 
önemli işlere imza attı. 

D) Doğum tarihi nüfus cüzdanında “10-12-1981” olarak 
görünüyor.

4. Diğer şairlerin ne düşündüğünü bilmem ama benim için 
küçük harfle yazmanın anlamı çok nettir ( ) İç ses ( ) Bu 
şekilde yazılan dizeler sessiz ve usul bir konuşma ( ) bir 
fısıltıdır benim için ( ) İçimden gelen duyguların sessiz 
birer ifadesi olur küçük harfler.

	 Bu	parçada	yay	ayraçla	gösterilen	yerlere	aşağıdaki-
lerden	 hangisinde	 verilen	 noktalama	 işaretleri	 sıra-
sıyla	getirilmelidir?

A) (:) (.) (,) (.)
B) (,) (.) (,) (...)
C) (.) (…) (;) (...)
D) (:) (…) (,) (!)

5. I. Türkçe yazılısında “gel-” fiilinden türetilen bir fiilimsi 
sorulmuştu.

 II. Çiçekdağı’ndaki evlerine -özlemini çektikleri yere- 
dönmek istiyorlardı.

 III. Türk Dil Kurumu yeni bir Türkçe-İngilizce sözlük çalış-
masına başlamış.

	 Numaralanmış	cümlelerde	kısa	çizginin	(-)	aşağıdaki	
işlevlerinden	hangisinin	örneği	yoktur?

A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak 
için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonu-
na konur.

B) Fiil kök veya gövdelerini göstermek için kullanılır.
C) “Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e” anlamlarını vermek 

için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır
D) Yapım ve çekim eklerini göstermek için kullanılır.

6.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinde	 noktalı	 virgül	 (;)	
diğerlerinden	farklı	bir	görevde	kullanılmıştır?

A) Ankara, İstanbul gibi şehirler çok önemlidir; bunlar ül-
kemizin vitrin kentleri sayılır.

B) Düşüncelerini rahatça ifade ediyor; benimle, arkadaş-
larıyla özgürce sohbet ediyordu.

C) Kemal; Ali, Mustafa, Erkan ve Arda’nın okuldaki en 
yakın arkadaşlarından biriydi.

D) Çalıkuşu, Yeşil Gece romanlarını yeni bitirdim; Yap-
rak Dökümü’ne başlamayı düşünüyorum. 
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7.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yay	ayraçla	gösteri-
len		yere	noktalı	virgül	(;)	getirilmelidir?

A) Kitaptaki masalların tatlılığı ( ) desenlerin şirinliği in-
sanı başka bir dünyaya götürüyor.

B) Anlamadığım, çözemediğim bir gizem vardı onda ( ) 
bu gizemi çözmek için çok uğraştım. 

C) Baharın sıcak rüzgârı tenimizi okşuyor ( ) güneş tatlı 
bir sıcaklık veriyordu.

D) Yaşar Kemal’in eserlerinde Çukurova ( ) köylüler ve 
pamuk işçileri öne çıkar. 

 

8. Uzun boylu ( ) esmer bir genç, kapının önünde durdu ( ) 
gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği 
sırada görevli,

 ( ) Kimi aradınız ( ) diye sordu.
	 Bu	 parçada	 yay	 ayraçla	 gösterilen	 yerlere	 sırasıyla	

aşağıdakilerin	hangisinde	verilen	noktalama	işaretle-
ri	getirilmelidir?

A) (,) (;) ( ̶ ) (?)
B) (,) (.) ( ̶ ) (,)
C) (;) (,) ( ̶ ) (?)
D) (,) (;) ( ̶ ) (,)

9. Yoğun siste yürümek nasıl bir şey acaba, diye aklın- 
            I 
dan geçirdi. Bu düşünceyle kapıyı açtı, evden çıktı.  
                                                            II 
Merdivenlerden hızla indi, paltosunun yakasını kaldırıp  
                      III 
caddeye çıktı. Sis gerçekten çok yoğundu, bir adım  
                                                                 IV 
kadar değilse bile belirli bir mesafeye kadar hiçbir şey 
görünmüyordu.

	 Bu	parçada	numaralanmış	virgüllerden	(,)	hangisi	di-
ğerlerinden	farklı	bir	görevde	kullanılmıştır?

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

10. Öğretmenimiz dersin sonuna doğru Burhan’ı tahtaya  
kaldırdı ( ) Soruyu tahtaya yazıp ( ) Senden iki şey istiyo-
rum ( ) Soruyu çöz ve arkadaşların için açıklamasını yap 
( ) ( ) dedi.

	 Bu	parçada	yay	ayraçla	gösterilen	yerlere	aşağıdaki-
lerin	hangisinde	verilen	noktalama	işaretleri	sırasıyla	
getirilmelidir?

A) (:) (“) (;) (!) (”)
B) (.) (,) (:) (”) (.)
C) (.) (“) (:) (”) (.)
D) (.) (“) (:) (.) (”)

11. Oda birden karanlık bir ortama dönüşünce, yüzündeki 
kızgınlık, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi.

	 Bu	 cümledeki	 virgüller	 yerine	 aşağıdaki	 noktalama	
işaretlerinden	hangisi	kullanılabilir?

A) Kısa çizgi (-)
B) Noktalı virgül (;)
C) İki nokta (:)
D) Tırnak işareti (“ ”)

12.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinin	sonuna	diğerlerin-
den	farklı	bir	noktalama	işareti	getirilmelidir?

A) Kaç gün daha şehir dışında kalmayı düşünüyorsun
B) Buradan ne zaman gideceğini mi söyledi sana 
C) Ona neden kızdığını bir türlü anlayamadım
D) Dün akşam bizimle yemeğe niçin gelmemiş


