
TÜRKÇE ÇALIŞMA SORULARI 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta işareti 
konulmalıdır?
   A)Gelir misin                                             B)Heyyy          
   C)Ödevine çalışıyor                                   D)Sevgili kardeşim

2. “Uyuyunca rüya görüyor musun” cümlesinin sonuna hangi 
noktalama işareti konulmalıdır?
   A)nokta(.)         B)virgül (,)      C)soru işareti (?)  D)ünlem(!)

3. “Aman , köpek ısıracak” cümlesinin sonuna hangi noktalama 
işareti konulmalıdır?
   A)nokta             B)virgül          C)soru işareti           D)ünlem

4. “ Bahçede kedi ( ) köpek ve tavşan besliyor.” Cümlesinde 
parantez olan yere hangi noktalama işareti konulmalıdır?
  A)nokta           B)soru işareti      C) virgül             D)ünlem

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlış 
kullanılmıştır?
A)Aman, yılan var?                               C)1981’de doğdu.
B)Yolculuğa çıkıyoruz.                         D)Yaşasın!

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A)Bu kitabi çok beğendi.                      C)Öff; yeter artık!
B)yaşasın; kazandık?                         D)Basketbolu seviyor mu?

7.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi “heyecan, 
şaşkınlık, sevinç, korku” bildiren cümlelerin sonuna konur?
A)nokta             B)soru işareti     C) virgül              D)ünlem

8. “Uyuttuğunuzda” kelimesi satır sonuna sığmadığı zaman 
hangi biçimde ayırırsak yanlış olur?
 A)uyuttu-ğunuzda                                 C)uyut-tuğunuzda
 B)uyuttuğu-nuzda                                  D)uyuttuğ-unuzda

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti 
konulmalıdır?
  A)Bu yıl tarlayı sürmedi( )              C)Neden ağlıyor( )
  B)Her sabah yürüyüşe çıkarız( )     D)Dilimizin kurallarını    
                                                                     öğrenmeliyiz( )



10.Soru işareti hangi seçenekte yanlış olarak kullanılmıştır?
   A)Onu gördün mü?                         C)O uyuyacak mı?
   B)Onu almıyorum?                          D)O koştu mu?

11.Aşağıdaki isimlerden hangisinde kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır ?
     A)Tokat’a          B)Aylin’de       C)Anne’me      D )Özcan’a        

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış vardır?
     A)Uyuduğunu biliyor musun?    C)Babam Sinop’a gidecek.
     B)adamcağızı kızdırdılar             D)Çocuklar top oynuyor.

13.Aşağıda verilen kurallardan hangisi doğrudur?
    A)Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır.
    B)Cümlenin ilk harfi küçük yazılır.
    C)Soru işareti “mi” kelimeye bitişik yazılır.
    D)Belli bir tarih ve olay bildiren ay ve gün adları küçük yazılır.

14.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
    A)Çocuklar üç saattir oynuyor.
    B)Bu karne muratın.
    C)Kelime satır sonuna sığmadı mı?
    D)Konya’ya gideceğiz.

15.Aşağıdaki özel isimlerden hangisi doğru yazılmıştır?
    A)Ceyhan’a                                     C)Samsun limanı
    B)Kırıkkalenin                                D)Hüseyin kaptan

16.Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
    A)gave         C)yımırta         B)gırmızı             D)tavuk

17. “ilaç-pilan-kahve-filim-lüküs-yumurta-spiker-besin-kıral-
stadyum”
       Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesi yanlış yazılmıştır?
     A)2                      B)3                     C)4                 D)5

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
      A)Kardeşim yarın Mersin’e gidecek.        B)Ayşe de gelecek.
      C)Annem sevgiyi çok seviyor.         D)Kitabı okudun mu?

19.Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle başlatılamaz?
 A)Şiirin her satırı   B)Özel isimler  C)Bitki isimleri D)Cümlelin ilk 
kelimesi
                                                                                                       


