
       SORU İŞARETİ KONU TESTİ 
1.Ayşe,kitap okumayı seviyor musun tümcesinin 
sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 
   a.Soru işareti 
   b.Ünlem işareti 
   c.Nokta 
2.Merve( )Sinan ve Ali toplantıya katıldılar mı(  ) 
  Yukarıdaki parantezlerin yerine,sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri konulmalıdır? 
   a.(,)_(?)         b.(,)-(.)        c.(-)-(?) 
3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 
işareti konulmalıdır? 
  a.Nereye gideceğini söylemedi 
  b.Ne dediğini anlamadım 
  c.Neden acele ediyorsun 
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konur? 
  a.Sana bir uğrayayım dedim 
  b.Bu soruyu kim cevaplayacak 
  c.Dışarı bugün çok güzel 
5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki soru 
işareti yanlış kullanılmıştır? 
  a.Nereye gideceksin? 
  b.Ne yapacağımı bilmiyorum? 
  c.Ne kadarını istiyorsun? 
6.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime 
yazılırsa cümlenin sonuna soru işareti gelir? 
  Ofise ……….. lambayı alırsak daha güzel olur 
   a.mavi       b.büyük        c.hangi 
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 
işareti konulmal›d›r? 
    a. Pelin’in silgisini sen mi ald›n 
    b. Pelin’in silgisini alan ben değilim 
    c. Silgiyi alanı görmedim 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanl›ş noktalama 
işareti kullan›lm›şt›r? 
   a. Adana’da yaşayan akraban›z var m›. 
   b. Ispartal› komşular›n›zla görüşüyor musunuz? 
   c. Amcanlar Almanya’da m› yaşıyorlar? 
9.Fotoğraf çektirelim mi 
   Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi noktalama 
işareti getirilmelidir? 
   a.Soru işareti    b.Nokta    c.Ünlem işareti 
10.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna farklı bir 
noktalama işareti konulmalıdır? 
   a.Amasya’ya ne zaman gidiyoruz 
   b.Bunu bana kim almış 
   c.Hey,çabuk buraya gelin 
 

11.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 
işareti konulmalıdır? 
  a.Bu elbise sana ne kadar yakışmış 
  b.Bebek nasıl da güzel uyuyor 
  c.Oradan saat kaçta geleceksiniz 
12.Hangi tümcenin sonuna soru işareti konulmalıdır? 
    a.Ne dediğini duymamıştım 
    b.Of be, sıkıldım 
    c.Çantamı mı getireyim 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
işareti yanl›ş kullan›lm›ştır? 
    a. Soru sadece bana soruldu? 
    b. Sorunuzu lütfen tekrar eder misiniz? 
    c. Bu soruyu kim sormuştu? 
14.Hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? 
    a.Tüh         b.Nasılsın        c.Hey 
15.Hangi cümlenin sonuna soru işareti koymalıyız? 
    a.Nasıl da ağlamış 
    b.Nasıl geldin 
    c.Nereden bileyim 
16.Siz kimi aradınız 
    Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti 
konmalıdır? 
    a.nokta işareti 
    b.ünlem işareti 
    c.soru işareti 
17.Hangi ifadenin sonundaki noktalama işareti yanlış 
kullanılmıştır? 
    a.Düğün Bursa’damı olacak? 
    b.Alpay gelmiş mi. 
    c.Balkonda onu gördüm. 
18.Kaçıncı katta oturuyorsunuz(  ) 
    Emel’in ifadesinin sonuna hangi noktalama işareti 
konulmalıdır? 
    a.Soru işareti     b.Nokta     c.Ünlem işareti 
19.Neden hala hatanı anlamak istemiyorsun(  ) 
    Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti 
gelmelidir? 
    a.Nokta      b.Soru işareti    c.Ünlem işareti 
20.Çocuklar( )ilk fabrika nerede kuruldu(  ) 
    Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işareti yazılmalıdır? 
         a.(,)-(.)         b.(!)-(?)        c.(,)-(?) 
 
 


