Noktalama İşaretleri Testi
1. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanılması
yanlış olur?
A) Örnek verilecek cümlenin sonunda
B) Tamamlanmış cümle sonunda
C) Sıra bildiren rakamlardan sonra
D) Kısaltmalardan sonra
2. Aşağıdakilerden hangisinde virgülün kullanım
amacı farklıdır?
A) Akşam parka gittim, seni bekledim.
B) Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.
C) Akşamleyin Elif’e, Neslihan’a, Dilek’e telefon
edeceğim.
D) Anneannem çocuklarına, torunlarına
kavuşmuştu.
3. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş
bırakılan yere iki nokta (:) konulmalıdır?
A) Bugün ne yaptığımı söyleyeyim ( ) Sabahtan
beri ders çalıştım.
B) Hazırlıklar dün bitti ( ) senin gelmeni bekliyorum.
C) Bütün yatırımını işine yaptı ( ) şimdi bunun
ürünlerini topluyor.
D) Arkadaşının yardıma ihtiyacı vardı ( ) bütün gün
ona yardım etti.
4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi noktanın (.)
kullanıldığı yerlerdendir?
A) Sayılarda ondalık kısımları ayırmak için
kullanılır.
B) Sözcüklerde yapılan kısaltmalarda kullanılır.
C) Kitap, dergi, makale adlarında yazı ve bölüm
başlıklarında nokta kullanılır.
D) Hitaplardan sonra kullanılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) kullanıldığı
yerlerden değildir?
A) Cümlede vurgulanması gereken ögelerden
sonra konur.
B) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren
sayıların arasına konur.
C) Çarpma işareti yerine kullanılır.
D) Sıra sayı sıfatı olan “-ıncı/-inci” anlamı vermek
için sayıların ardına konur.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle
gösterilen yere iki nokta getirilemez?
A) Babamın sesi kulaklarımda çınlıyor ( ) Zamanını
iyi değerlendir çocuğum.
B) Bu mevsimin en lezzetli meyveleri şunlardır ( )
kayısı, kiraz, şeftali….
C) Senden istediklerim belli ( ) düzen ve temizlik
D) Eve gelir gelmez çekmeceleri, dolapları
karıştırdı ( ) bir şeyler aradı.
7. “Anne sevgisi en kutsal sevgidir (1) Yazıklar
olsun, onu ayaklar altına alan kötü yaratığa (2)
Annesini inciten, üzen ve ağır sözlerle onu
yaralayan en üstün insan bile, bayağı bir
yaratıktan farksızdır (3) Annesini üzen, yaşamında
mutluluk bulamaz (4)” Yukarıdaki paragrafta
numaralandırılmış cümlelerin hangisine nokta (.)
getirilmez?
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle boş
bırakılan yere nokta (.) getirilmelidir?
A) Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü
kara çıkar ( )
B) Ne mutlu Türk’üm diyene ( )
C) Sular mı yandı, neden tuna benziyor mermer ( )
D) Onun dostluğunu bir daha elde etmenin artık
imkanı var mıdır ( )
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta
konulmalıdır?
A) Hemen ondan özür dile
B) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi bize
C) Bugüne kadar hiç çalıştın mı
D) Evden çıkar çıkmaz onunla karşılaşmayayım mı
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)
kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Yaşlı, bütün gün dışarı da kaldı.
B) Şu, senin almak istediğin kazak mı?
C) Genç, kıza baktı ve ona yaklaştı.
D) Arkadaşım, bu yatılı okulda çok mutlu.
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