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12. Sınıf (A)
Türk Dili ve

Edebiyatı

27

1. Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışması-
nı önlemek için düzeltme işareti (^) kullanılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	düzeltme	işareti	
yanlış	kullanılmıştır?

A) Cahit Sıtkı, şiirlerinde genellikle ferdî konuları işlemiş-
tir.

B) Tüm resmî ve özel okullara bu durumla ilgili yazı gön-
derilecekmiş.

C) Romanları edebî yönden zayıf olsa da güçlü mesajlar 
iletiyor okura.

D) Bu dönemde, millî konulara ağırlık verildiğini görüyo-
ruz.

E) Sanatçı, insanî yönden güçlü karakterler kurgulamayı 
başarıyor.

2.	 Aşağıdakilerin	hangisinde	kesme	işaretinin	kullanımı	
yanlıştır?

A) Ankaralılar’ın uğrak yerlerinden biridir Hacı Bayram 
Camii.

B) Çağır Karac’oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır
C) Dilimizde -lık’la türetilmiş pek çok meslek adı vardır.
D) TV’nin ülkemizdeki macerasının başlangıcı 1966’dır.
E) Fatih’in, “Avni” mahlasıyla şiirler yazdığını söyledi.

3. Birçok kişide (I) başarma hırsı vardır (II) hatta işleriyle il-
gili özel bir yeteneğe bile sahip olabilirler (III) Ama yine de 
ilerleyemezler. Neden (IV) Belki de kendilerine duydukları 
aşırı öz güvenden (V)

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 yerlerin	 hangisinde	 her-
hangi	bir	noktalama	işareti	kullanılamaz?

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

4.	 Ünlem	işareti,

 I. Ne güzel insanlardı bunlar böyle!
 II. Sesimize ses katacak arkadaşlar arıyoruz kendimize!
 III. Çok okunuyor (!) olmalı ki hiçbir kitapçıda bulamadım 

eserini.

	 örneklerinin	hangilerinde	yanlış	kullanılmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. 
D) I ve II. E) II ve III.

5. Rıza Efendi düşündü (  ) Amma da yapıyordu ha (  ) Evin-
de iken kafası hiç böyle olmaza işlemezdi ama neden 
olmasındı (  ) Fen sayesinde şu hayal ettiklerim pekâlâ 
mümkündür (  ) dedi kendi kendine.

	 Bu	 parçada	 yay	 ayraçla	 gösterilen	 yerlere	 sırasıyla	
aşağıdaki	 noktalama	 işaretlerinden	 hangileri	 getiril-
melidir?

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

E)  (…) (.) (!) (,)

6.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kısa	çizginin	kulla-
nımı	yanlıştır?

A) Öğretmen, “oyna-“ fiilinin kökünün “oyun” sözcüğü ol-
duğunu söyledi.

B) “-daş” ekiyle türetilen sözcüklerden biri de “vatan-
daş”tır.

C) Onunla aşağı-yukarı 20 yıldır tekstil işinde birlikte ça-
lışıyoruz.

D) Tüm uyarılara rağmen -ne yazık ki- trafik kazalarını 
engelleyemiyoruz.

E) Türkçe hepinizin bildiği gibi Ural-Altay dil grubunda-
dır.

Noktalama	İşaretleri	-	2



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Noktalama	İşaretleri	-	2

7. I. Türkçede -ce / -ca isimden isim yapım ekiyle dil isim-
leri türetilmektedir.

 II. Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden öğreni-
lebilecektir.

 III. Ankara / İstanbul seferini yapan tren, arıza nedeniyle 
henüz kalkamadı.

 IV. Ara Güler 17/10/2018’de ardında eşsiz bir fotoğraf ar-
şivi bırakarak aramızdan ayrıldı.

 V. “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” di-
zeleri hep aklınızda olsun.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	eğik	çizgi	yan-
lış	kullanılmıştır?

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

8. Dünyayı olduğu gibi kabul et (I) gülümsemeleri (II) sıkın-
tıları (III) sevgileri (IV) dostluğu (V) yalanı ve gerçeğiyle 
kabullen bu hayatı.

	 Bu	cümlede	numaralanmış	yerlerden	hangisine	nok-
talı	virgül	getirilmelidir?

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

9. Soru işareti; bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle 
karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

	 Aşağıdakilerin	 hangisinde	 soru	 işareti	 bu	 göreviyle	
kullanılmıştır?

A) “Çocuğun hangi okulda okuduğunu biliyor musunuz?” 
diye soruyordu herkese.

B) Sen, benim bu duruma hangi sıkıntıları çekerek geldi-
ğimi ne bileceksin?

C) Gişedeki görevli başını kaldırmadan sordu:
 — Nerelisiniz? 
D) Ankara’dan Trabzon’a arabayla üç saatte (?) gittiğini 

söylüyordu.
E) Bu kadar uzun yapılan bir konuşmanın sonu nereye 

varacak?

10. Küçük bir çam ormanı (I) Vakit sabah; etrafta arı, sinek, 
kuş sesi (II) Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlar-
da güneş parçaları (III) Sonra uzak, göğün kendi rengin-
den biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz (IV) 
İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum (V) 

	 Bu	parçada	numaralanmış	yerlerden	hangisine	diğer-
lerinden	farklı	bir	noktalama	işareti	getirilmelidir?

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

11. Eğer zihin sadece beyinden kaynaklanıyor olsaydı beyni-
mizin yapısı değiştikçe zihnimizin de değişmesi (  ) tabiri 
caizse (  ) her an yeni bir (  ) ben (  ) ortaya çıkması gere-
kirdi.

	 Bu	parçada	ayraçla	belirtilen	yerlere	sırasıyla	aşağı-
daki	 noktalama	 işaretlerinden	 hangileri	 getirilmeli-
dir?

A) (-) (-) (,) (,) B) (,) (;) (“) (”)
C) (,) (,) (-) (-) D) (;) (,) (,) (,)

E)  (-) (-) (“) (”)

12. I. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimeler arası-
na konur.

 II. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
 III. Ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır.
 IV. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra ko-

nur.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	virgül,	numaralanmış	gö-
revlerinden	herhangi	biriyle	kullanılmamıştır?

A) Akşam, yine akşam, yine akşam
 Göllerde bu dem bir kamış olsam!
B) Bunca insan her akşam nereye akıyor böyle, deyip 

yoluna devam etti.
C) Akıl, insana bu hayatta lütfedilen en büyük hediyedir 

aslında.
D) Buna göre, anlatılanların hepsinde bir doğruluk payı 

var.
E) Her insana, özellikle gençlere, başarının sırlarını an-

latmak istiyorum.


