Noktalama İşaretleri - II

Soru - 1

Soru - 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem noktalama hem de yazım bakımından

Aşağıdaki cümlelerin hangisi eksiltili, yani bitirilmemiş cümle olduğu için

doğrudur?

sonuna üç nokta konması gerekir?

A) 22.10.1992 13.45’te

B) 22,10,1992 13:45’te

A) Bu bahçede yok,yok Bütün meyve ağaçları var Kiraz,armut,şeftali

C) 22-10-1992 13 45’te

D) 22\10\1992 13 45’te

B) Ne halin varsa gör…bundan sonra seninle bir daha asla görüşmek
istemiyorum

E) 22;10;1992 13:45de

C) Bu şehrin insanları hep güler yüzlü Peki, bu şehrin ücra köşelerindeki
insanları
D) Kılavuzu karga olanın burnu b…çıkmazmış
E) Orada, kim var orada? Ali acı bir çığlıkla bağırmıştı

Soru - 2
Aşağıdaki tırnak imi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu şiirde “sevda” kelimesi o kadar çok kullanılmış ki her dizede
görebilirsiniz.

Soru - 4

B) Ayşe Kulin’e ait “Kanadı Kırık Kuşlar ” adlı kitabında 1960’lar
anlatılır.
C) Doğduğum yere “Ankaraya ” bir an önce gitmek için
sabırsızlanıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında
bir değişiklik olmaz?

D) Şiir dinlemeyi seviyorum özellikle ”Cemal Sureyyanın” şiirlerinden
keyif alıyorum.

A) Hasta, doktora yaklaştı ve ona bir şeyler söyledi.

E) Atatürk burada diyor ki: Türk;”Övün ,Çalış, Güven.”

B) Küçük, ağacın arkasına saklanmış sessizce bizi dinliyordu.
C) Yaşlı, adama bakınca suratında yılların verdiği acı bir gülümseme
belirdi.
D) Bu bahçeden topladığım yaseminleri, gülleri aşağıdaki çiçekçiye
satıyorum.
E) Dün gece otobüs, şoförü uyuduğu için kaza yapmış.
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Soru - 5

Soru - 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (“) yanlış kullanılmıştır?

Empati kuran kişiler kendilerini başkalarının yerine koyabilen
kişilerdir(I.)olay(II.) durumla karşılaştıkları zaman öncelikle olayı iyi şekilde

A) Ankaralı”ların göreneklerinde düğünlerde köçek oynatmak var.

anlamaya çalışırlar.Başkalarının düşündüğü(III.) hissettiği onlar için

B) TDK’nin açıkladığı yazım kılavuzunda bu kelime bu şekilde yazılıyor.

önemlidir.Bunları göz alarak (IV.) bir konuda yargıya varırlar.Kısacası iyi

C) Onların küçük oğulları 2006’da dünyaya gelmişti.
D) Zonguldak’tan gelen misafirleri karşılamak için herkes otogara gitti.
E) Bizim onunla arkadaşlığımız ilkokul 2’nci sınıfta başlamıştı.

niyetli(V.)anlayışlı insanlardır. Bu parçada numaralandırılmış yerlerden
hangisine virgül konması yanlış olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Soru - 8

Soru - 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi uygun yerde kullanılmamıştır?
A) Buradan İstanbul-Ankara arası toplam ancak beş saat eder.
B) Benim kardeşim –benim bir küçüğüm- bu sınav için çok emek verdi.
C) Namık Kemal (1840-1888) arasında yaşam süren
edebiyatçılarımızdandır.
D) Türkçe kelimesindeki Türk-çe “çe” yapım eki olduğu için bu kelime
tırnak ile ayrılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı bulunmamaktadır?
A) Sabah akşam çalışır, parayı önemsemez, burada çalışmak onun için
zevktir.
B) Ben sizleri bunları söylerken, beni hiçbiriniz dinlemedi, hatırlatırım.
C) Bu işin başını-ortasını- sonunu iyi belirle ,öyle çalışmaya başla.
D) Ben de mi sizinle gelsem mi? Gelmesem mi, karar veremedim.
E) Hızlı , hızlı yürürsen sana çocuklar yetişemez.

E) Tartışmanın ortasında durdu ve bana abuk- sabuk kelimler söylemeye
başladı.
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Soru - 9

Soru - 11

Oğuz Atayda şöyle diyordu ( ) I. ( ) II. Beni anlamalısın ( ) III. ben kitap

Hayatta üç yanlışım oldu Olric(.)I. (-)II.Ne gibi

değilim ( ) IV.Yaşarken anlaşılmaya mecburum. ( ) V.” İnsan sevilmekten çok

efendimiz(?)III.Tanıdım,inandım(,)IV.güvendim.(;)V.ama bir doğrum

anlaşılmak” istiyor. Yukarıdaki metinde boş bırakılan parantezlere sırasıyla

oldu,sevdim Olric.Fakat sende bilirsin ki, üç yanlış bir doğruyu götürür.

hangi noktama isabetleri gelmelidir?

Yukarıdaki metinde numaralanmış noktalama işaretlerinin hangisi yanlış
kullanılmıştır?

A) (; ),(‘’ ),(. ),(: ),( “)

B) (; ),(‘’ ),(, ),(; ),(‘’ )

C) ( :),( -),(, ),(. ), (- )

D) (: ) ,(“ ), (, ) ,(. ), (‘’ )

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) (; ), (‘ ), (. ), ( .), ( ‘) Cevap:(

Soru - 12
Soru - 10
Ele avuca sığmaz ağzı (,) I.kürek kadar kulakları var (II). Ufak bir gövde…Eğik
Mesele o değil mi ( ) İnsanlar adam gibi dinlemiyor birbirini ( ) Cümleyi
bitirmeden otomatik cevap ( ) Her şey otomatik zaten .Sonra anlaşamıyoruz.
Anlaşamazsın. Tabi( ) Yukarıdaki metinde bos bırakılan parantezlerde yer
alamayan noktalama işareti hangi seçenekte verilmiştir?
A) (?)

B) (.)

C) (…)

D) (!)

E) (;)

ağaç gibi kolları (,) III.ayakları…Üstünde kendine birkaç beden büyük gömlek
pantolonun üstüne düşmüş (,) IV.kısacası perişan bir halde, (V) görünüyor.
Yukarıdaki metinde numaralandırılmış virgüllerden hangisinin görevi
ötekilerden farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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E) V

