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7. Sınıf
Türkçe

Noktalama İşaretleri
1.

4.

― Türkiye (  ) İspanya maçını izledin mi (  )
― Maalesef izleyemedim (  )

A) El yanmazken ben yanarım derdime
Engel aramızı açtı n’eyleyim

― Hayret  (  ) Nasıl oldu da izleyemedin bu maçı (  )
Bu konuşmada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

B) Dız dız eden her sineğin bal’olmaz
Peteksiz arının balı yalandır
C) Karac’oğlan der ki sen de ben gibi
Ak eline kına yakmış kan gibi

A) (-) (?) (.) (!) (?)
B) (/) (?) (!) (,) (!)

D) Er isen erliğin meydana getir
Kadir Mevla’m noksanımı sen yetir

C) (-) (?) (…) (…) (?)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti (?)
yanlış kullanılmıştır?
A) 1207 (?) yılında doğan Mevlana dünyaca tanınan bir
düşünürdür.
B) Mezarı Eskişehir’de (?) bulunan Yunus Emre’nin ünü
dünyaya yayılmıştır.
C) Dede Korkut’un ne doğduğu ne de öldüğü yıl bellidir?
D) Mimar Sinan gerçekten de 1489’da mı doğmuş?

3.

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?
A) Muharrem Ergin-Dede Korkut Kitabı, TDK Yayınları,
Ankara, 2009.
B) Muharrem Ergin. Dede Korkut Kitabı. TDK Yayınları.
Ankara.  2009.
C) Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, TDK Yayınları,
Ankara, 2009.
D) Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı; TDK Yayınları,
Ankara,  2009.
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D) (/) (?) (.) (!) (.)

2.

Aşağıdaki dizelerden hangisinde kesme işareti (’)
farklı bir amaçla kullanılmıştır?

5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı
yapılmıştır?
A) Onunla her sabah A…’da buluşur, uzun uzun dertleşirdik.
B) Mülakatlar 11-05-2017 tarihinde burada yapılacakmış.
C) Gereklilik kipi, fiillere “-meli / -malı” eki getirilerek yapılır.
D) Büyümüş de (!) evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacakmış (!).

6.

•

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna
konur.

•

Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten açık yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine konur.

•

Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan sözcük ve bölümlerin yerine konur.

Üç nokta (…) aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu
işlevlerinin dışında kullanılmıştır?
A) … derken şiddetli bir rüzgârla birlikte çadırımız uçtu…
B) Ağrı Dağı öyle heybetli görünüyordu ki…
C) Arabayı S…’ye doğru sürünce yolcular bağrışmaya
başladılar.
D) Bahçe kapısına yaklaşıp seslendi:
― Hasan Dayı… Hasan Dayı… Nerdesin?

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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7. Sınıf
Türkçe

Noktalama İşaretleri
7.

Hayatta üç şeye çok önem veririm ( ) Dürüstlük ( )  çalışkanlık ve alçak gönüllülük ( ) Bunlardan birine bile sahip
olmayan insanlara şüpheyle yaklaşırım ( )

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eğik çizgi (/) yanlış kullanılmıştır?

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

B) “Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın.” dizeleri Âşık Veysel’e aittir.

A) Bu bilgilere http://kultur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

A) (:) (,) (…) (.)

C) Öğrenciler karnelerini 09/06/2017 Cuma günü alacaklar.

B) (.) (,) (.) (!)

D) Türkiye / Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

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

8.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) “Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin,” diyor ünlü yazar.
B) Antalya / Mersin yolunun manzarası ne kadar harikaymış?
C) 13:30’da babamla hastanenin girişinde buluşacağız.
D) Üniversite sınavına girseymiş, Ankara’da birinci olurmuş (!).

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’)
yanlış kullanılmıştır?
A) Yeni kanunlar Resmî Gazete’de yayımlandı.
B) Dilekçenin bir örneğini Hatice Hanım’a vermelisiniz.
C) Bu akşam Ahmet’leri yemeğe davet ettik.
D) Bu yılki Karadeniz turuna Samsun’dan başladık.
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D) (;) (,) (...) (.)

11. Bahçıvan, ağacı sulayıp dibine oturdu ve sessizce mırıldanmaya başladı ( )
― Elma ağacım ( ) benim biricik ağacım ( ) Ben neden
yalnız geldim buraya biliyor musun ( ) Elbette bilemezsin.
Bu parçada yay araçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (.) (!) (!) (?)

B) (:) (,) (!) (?)

C) (;) (!) (…) (.)

D) (:) (,) (...) (?)

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı
yapılmamıştır?
A) Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (18861973)] roman ve hikâyeleri ile tanınmıştır.
B) Yarışmaya Hindistan’lı çocukların da katılması herkesi mutlu etti.
C) Arkadaş, insanın kendisine verdiği en güzel hediyedir!
D) Esen, Fatih, Hüseyin Trabzon’da: Yasemin, Mustafa,
İhsan ise Antalya’da eğitim verecekmiş.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

